
Қапшағай қаласының құм сусыған көшелерімен ілби басып, аяңдап келеміз. Дауылды 
күнгі теңіздей көңіл шіркін алай-дүлей. Қадау-қадау мазаң ойдың қайсысының 
шаужайынан ұстасам да тереңге тартып, перзенттік парыз туралы қасиетті ұғымның 
аясын кеңіте түсетіндей. Қарттар үйіне жақындаған сайын ішкі дүниемде аяныш сезімі 
бас көтереді, көзге көрінбейтін әлдекім үздіксіз дабыл қағады...

«Ел болам десең, бесігіңді түзе». 
Мұхтар Әуезовтің осы сөзін қаперге 
алсақ, осы күні де бесігімізден 
түзелуге тиіс жайттар бірінен 
соң бірі тізбектеліп шыға қалады 
да тұрады. Қазақ тілінде оқыту 
мәселесі тәуелсіздік алғанына 30 
жылға жуықтаған, ХХІ ғасырдағы 
қазақ қоғамы үшін   баяғыда-
ақ реттеліп қоюы керек еді. 
Өкініштісі, олай болмай тұр. Солай 
болмағандығынан да осы мәселені 
әлі күнге көтеріп келеміз. «Ештен 
кеш жақсыны» ескеріп, бұл да бір 
шешімін табар-ау деп шүкір етесің.   

БҮГІНГІ САНДА:

Шераға мен 
Ераға

«Құлагер» – 
плакаттық 
қойылым емес

6-бет

12-бет

Жидебай 
Иранбаққа 
қалай айналды? 5-бет
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�лиақбаров. «Атадан алтау болсаң да 
�мірде жалғызсың» демекші, бұл қатал 
заманда кім-кімге жансебіл болар дейсің. 
�ркімнің �зінің бала-шағасы бар деген-
дей. �й, несін айтасың? – Марат ағамыз 
қолын бір сілтеді. Жүзіндегі күлкі нышаны 
жоғалып әп-сәтте түнеріп алыпты.

– Ғапу етіңдер, бауырларым! К�ңіл-
дегі ауыр шер айтса жеңілдеп қалады ғой. 
Жетім к�ңілді ағаларыңның с�зіне к�ңіл 
аудармаңдар. Қарттар үйінде «Ұлдарым, 
қыздарым келіп қала ма?» деп қақпа жаққа 
телміре қараған аталарың, әже ле рің бар. 
Соларға сәлем беріңдер, әңгі мелесіңдер. 
Мені қойшы. Адам үш күннен кейін 
тозаққа да үйренеді екен. Жал ғыздыққа да 
үйрендік...

Қатыгездік! Кейінгі ұрпақтың Жоңғар 
шапқыншылығынан да қауіпті, осынау 
толғауы тоқсан с�збен жеткізе алмас 
қатыгездігі неден, неден туындап  жатыр?! 
Оның түпкі сырын Мұхамедқали ағамыз 
айтқандай, ұлттық сана-сезімнің,  сонау 
ата-баба дәстүрінен бастау алған ұлттық 
тәрбиеміздің тамырларына балта шабы-
луынан іздегеніміз дұрыс секілді. Ата-
бабамыз қызды тәрбиелеуге, оның үй-
ішінде �зін ұстауына, сыпайы да  сызылып 
тұруына, еркекті сыйлауына аса зор к�ңіл 
б�лген. «Жігіттің соры да, бағы да әйел» 
деп халық айтқандай, ата-ененің  семьяда, 
баласы мен келінінің колында тұру-
тұрмауы к�бінесе әйелге  байланысты екені 
с�зсіз. Мына бір мысалға к�ңіл аударыңыз:

Мәселен, латын негізді қазақ 
әліп биін қабылдау мен қазақ тілінде 
оқыту мәселесі әлі де �зекті. Бірінің 
жазуын екіншісі түсінбейтін ұрпақ 
қалыптаса ма деген алаң к�ңілін 
білдірген  сенатор Мұрат Бақтиярұлы 
барлық балабақшаны тек қазақ тілінде 
және латын графикасына негізделген 
әліпбимен оқыту жүйесіне к�шіруді 
ұсынды.

Мұрат Бақтиярұлы бұл істі кейінге 
қалдырмай, қазірден кірісу қажет 
екенін айтады. Ұлтына қарамастан, 
кез келген ұл мен қыз балабақшада 
латын графикасына негізделген 
әліпбиден әріп тануға тиіс. Ол үшін 
мектепке дейінгі мекемелерде оқу-
тәрбие жұмысы тек мемлекеттік тілде 
жүргізілуі қажет. Сонда қазақ тілі 
бүлдіршіннің санасына мықтап сіңеді 
деген пайымдағы сенатор бұл орайда 
барлық диаспораға түсіндіру жұмысын 
жүргізу керегін алға тартты. 

«Қазір қоғамды тағы бір мәселе 
алаңдатып отыр. Ол –  латын әліпбиі 
тек қазақ тілді мектептерде ғана 
қолданатын болсақ, күні ертең әр 
ата-ана балаларын �здері білетін 
тілдегі кириллица графикасымен 
орыс тіліндегі мектептерге беретіні 
қазірден-ақ белгілі болуда. Түптің-

Біз барған Қапшағайдағы қарттар 
үйінде ерлі-зайыпты Тоқтасын Т�леуов 
пен Алтын Тұрғанбаева деген қарттар 
тұрады. Екеуі де жастай жетімдіктің 
 зарын к�п к�рді. Соғыстан кейін екеуі 
бірігіп шаңырақ к�тереді. Жарық дүние 
есігін ашқан қос нәрестесі тұрақтамайды. 
Бұдан кейін бала болмайды. Жездесі 
Байғали мен әпкесі Байбике бұларға ата 
дәстүрімен Бимолда деген ұлын береді. 
Тоқтасын мен Алтын Бимолданы бауыр-
ларына  басып бағады, қағады, оқытады. 
 Бимолда  Азатхан есімді әдемі қызға 
үйленеді, ұзамай немерелі болады. Күш 
қайтқан соң екеуі баласы мен келінінің 
қолында тұра бастайды. Бар пәле осы 
жерден  басталады. Баласында кінә 
жоқ. Ал келін ата-енесін жақтырмайды 
«Шыдамның да шегі бар» дегендей, ауыл 
кеңесінің т�рағасы арқылы қос қарт 

Кәрілер үйі қаланың шетіне таман 
 орналасыпты. Сым темір, тас қамалдармен 
қоршалған үй атшаптырым жерді алып 
жатыр екен. Темір қақпаға жақындай 
бергенде майда тоқылған тор қоршаудың 
аржағында бүкшиіп отырған қазақтың 
қара шалы к�зіме түскенде қалт тұрып 
қалыппын. Қара тастан ойылып алынған 
жансыз тұлғадай міз бақпай тас жолдың 
жиегінде отырған белгісіз жанның  алдында 
к�се-к�лденең қара балдақ та назарымнан 
тыс қалған жоқ.

– �нең қара! – деппін сыбырлай үн 
қатып қасымдағы фототілші жігіттің 
қолынан сығымдай ұстап. Бізді к�рсе де, 
к�рмесе де қабағы жауар бұлттай түнерген 
бейтаныс кісі жанына жақындағанша міз 
бақпады.

– Ассалаумалайкум! – Қосарланып 
сәлем бергенде ғана барып қалың ой-
дан серпіліп кетті білем, бізге еңсеріле 
бұрылды.

– Аликсалам! – Не істерге білмей 
кібіртіктеп қалған бізбен қауқылдай аман-
дасып, жаңа әзірдегі салқын қабағына 
күлкі нышаны жүгірген балдақ иесі бірден 
с�збен жетектеп кетті.

– Ешкімім жоқ. Ныспым Марат 
�лиақбаров. Мынау қарғыс атқан сал 
ауруының кесапатынан отбасы-ошақ 
қасының к�ңірсіген жылуын Алла 
маған бұйыртпапты. Елуге жетер-жет-
песте қарттықтың қақпасын қақтым. 
Жал ғыз бауырым бар. Аты-ж�ні Кеңес 
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бастап шығады

16+

қарттар үйінен бір-ақ шығады. Жетімдікті 
к�п к�рген қарттар қартайғанда тағы 
да жетімдік к�реміз деп әсте ойлады ма 
екен? �рине, жоқ...

Осыдан 4-5 жыл бұрын қазақтардың 
ата-анасын қуып шығуы, қарттардың 
 панасыз қалуы кездеспейтін. Енді ше? 
Қазір республика бойынша 64 қарттар 
 интернатында қазақтың 600-ден аса 
кемпір-шалы бар. Міне, сұмдықтың 
к�кесі!

...Ұлы сәскеде кәпірлер үйіне кіргенбіз. 
Біз шыққанда бесін ауыпты. Аяғымызға 
тас байлап алғандай Берсінбек екеуміз 
Қапшағайдың құм сусыған к�шелерімен 
ілби басып келеміз.  Барлығына да, 
барлығына да құдды екеуіміз кінәлідей 
бір-бірімізге қарай алатын емеспіз. 
Қарттар үйінен алыстаған сайын ішкі 
дүниемде  аяныш сезімі бас к�тереді, к�зге 
к�рінбейтін әлдекім үздіксіз дабыл қағады!

...Алматының к�кбазарының тұсынан 
�тіп бара жатқанда зарлы музыка әуені 
естілді. 

�кең да осы жерде �лер енді.
Тәңірдің жазуына к�нер енді.
Уа, жалған, сағындым ғой, тым болмаса,
Алып кеп бір иіскетші немеремді...
Зарлы әуен енді-енді сергіп келе 

жатқан к�ңілді қайта жабықтырды. 
Еріктен тыс жанарым боталады...

Ертай АЙҒАЛИҰЛЫ
Сурет: Берсінбек С�РСЕНҰЛЫ
 «Ана тілінің» арнаулы тілшілері

Қыркүйектің 13-і. бейсенбі, 
Жылқы жылы, 1990 жыл 

Ескерту: мақала 
ықшамдалып берілді.7-бет

«...Міне, күні кешеге 
дейін арудай арман қала  Алматыда 

ғұмыр кешкен Федор Прокофьевич кезінде 
сөйткен жан. Осыдан кейін оны қалай патриот деп 

айтпайсыз?!
Ал, енді әнгіме иесі Валерийге келетін болсақ, ол да атасы 

 Прокофий мен әкесі Федор секілді өзінін туған жері – Қазақстанды 
жан-жүрегімен сүйетін азамат. «Мұндай сезім, мұндай сүйіспеншілік 

оған туа бітті дарыған қасиет пе, жоқ әлде біртіндеп келген танымдық 
ұғым ба?» деген сұрақ туады осы арада. «Тәлім алған отбасы мен 

өскен ортасынан пайда болған үрдіс» деп жауап берер едік біз бұған. 
Олай дейтініміз...

Бес әлде алты жасында болуы керек, ол тұңғыш рет қазақ 
 деген халықтың бар екенін білді. Бұл 1952-1953 
 жылдары Қарағандыдағы Панфилов көшесінің 

бойында тұратын кенші Жүнісовтердің 
пәтерінде болған еді...»

«Қаусаған қасіретті қара шалмын...»

БІРЛІКТІҢ БАСТАУЫ – 
БІР ТІЛ, БІР ӘЛІПБИ...

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

ОТАНДАС

түбінде бұл мәселе ушығып, біреуі 
латын әліпбиін меңгерген, ал екінші 
тобы латын қаріпін білмейтін, тек 
кириллицамен ғана жұмыс істейтін 
топтарға қоғамды б�ліп жібере ме 
 деген мәселе алаңдатады. Бұл тұтас бір 
қазақ ұлтының тағы да тілдік негізде 
б�лшектеніп кетуіне әкеп соғатындай» 
дейді сенатор. 

Шынымен де, ата-ана оқытуға 

жеңіл болсын деп баласын кирилли-
цамен оқытатын орыс мектептеріне 
жаппай бере бастаса, оның алдын 
алатын жайттарды қарастырып 
қойған ж�н-ау! Бұл орайда ұлт ұстазы 
Ахаңнан асырып с�з айта алмас-
пыз. «... Бұлардың пайдасын кемітіп 
отырған бір-ақ нәрсе – қазақты 
орысқа аударамыз деген пікір бәрін 
бүлдіріп отырған. Сол школдар 

арқылы қазақ тілін жоғалтып, орыс 
тіліне түсіреміз дейді, қазақ тұтынып 
отырған араб харпін тастатып, орыс 
харпін алдырамыз дейді. Сол үшін, 
әуелі, балалар ана тілімен оқымай, 
орыс тілімен оқысын, ана тілімен 
оқыса да, орыс харпімен оқысын дейді. 
Соның ішінде біреулер ана тілінде 
оқыған аты болу үшін қазақ тілінде 
орыс харпімен басталған кітаптардан 

бастап оқып, әрірек барған соң, кілең 
орысшаға түспек керек. Бұлар еппен 
қайырмалаушылардың жолы» деген 
екен А.Байтұрсынұлы. Ендеше, сена-
тор к�теріп отырған сауал – қоғамның 
болашағын шешетін мәселе екені 
к�пке аян болып шықпай ма? 

Баласының оқуына алаңдаған 
ата-ананың жайын осы күннен шешіп 
бергеніміз абзал-ақ.

Азаматтың суреті

Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»
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Бүгінде экологиялық жағдай әлем бойынша күрделі. Ауа да, су да ластануда. Сол сияқты бүкіл азық-
түлікті өндіруге негіз болатын Жер-Ананың топырағы да құнарсызданып барады. Ал онымен қалай 
күресуге болады? Міне, біз бүгін осынау сауалдарға жауап табу үшін Қазақ ауылшаруашылығы 
университеті топырақтану және агрохимия кафедрасының профессоры, ҚР АШҒА корреспондент-
мүшесі Әлімбай Мәдібекұлы Балғабаевпен сұхбаттасқан едік.

«ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР 
ҚОЛДАУҒА ЗӘРУ»

АШЫҚ ӘҢГІМЕ

МАҢҒЫСТАУДАН – 
ТҮРКІСТАНҒА

ЛИТВА ТӨРІНДЕГІ 
ФАРАБИ ОРТАЛЫҒЫ

ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ 
ТОҚТАТЫЛМАЙДЫ

Ғалымдар үйінде А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының 
ұйымдастыруымен қазақ тілін латын 
әліпбиіне к*шіруге байланысты ашық 
талқылау *ткізілді. Оған еліміздің барлық 
аймағынан жиналған тілші, филолог  
ғалымдар қатысты.

Басқосуды ашқан аталмыш инсти-
тут  директоры Ерден Қажыбек  әліпбиді 
 ауыстыру  туралы ұсыныстың қоғамда 
к�терілгеніне екі жыл болып қалғанын, одан 
бері еліміздің барлық аймақтарында талқылау 
�тіп,  ұсыныстардың жинақталғанын 
айтты. Енді сол ұсыныстарды тағы бір 
пысықтап, Нұр-Сұлтан қаласында Үкімет 
пен Парламент  алдында  қорғауға  апарғалы 
отырғандарын жеткізді. Ғалымдардың 
 айтуынша  криллицадағы  әріптердің  латын-
ша  таңбалануы негізінен  бекітіліп болған. 
Тек  -ц, -у, и және  -і, әріптерін  латыншада 
қалай таңбалау ж�нінде тілші ғалымдар 
бір тоқтамға келе алмаған.  Екіге жарылған 
пікірлер  арасында бір топ бұл әріптерді 
латынша белгілеу нұсқасын ұсынса, 
екіншілері  оларды мүлде қолданыстан алып 
тастауды к�терді. Екінші топтағы пікірлерді 
түйіндеген филология ғылымының докторы 
Құралай Күдеринова былай деді.

– Жалпы латын әліпбиіне к�шуді 

Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесінде «Маңғыстаудың қасиетті 
нысандары» к*шпелі к*рмесі ашылды. 
Шараны «�зірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейі мен 
Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорығы ұйымдастырды.

Мәдениет және спорт министрлігінің 
«Рухани жаңғыру» және «Цифрлы Қазақ-
стан» бағдарламалары  аясында ұйымдас-
тырылған к�рме Маңғыстау �ңірінің 
киелі, тарихи және мәдени нысандары мен 
жергі лікті бағалы құндылықтарын, табиғи 
 ландшафтары мен мұраларын таныстыру 
мақсатында ұйымдастырылды. К�рмеде 
тарихи сәулет кешендері, ескерткіштер, 
кесенелер, тарихи және саяси маңызы бар 
оқиғалардың орындары халық арасында 
 насихатталды. 

Шараға Маңғыстау облысының Мәде-
ниет басқармасы мен «Маңғыстау мем ле-
кеттік тарихи-мәдени қорығы» мемлекет тік 
мекемесінің қызметкерлері, тарихшылар 
мен ғалымдар, Түркістан қалалық арда-
герлер кеңесінің мүшелері мен «�зірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 

Литваның Ұлттық қауымдар үйінде 
философ әрі ойшыл �бу Насыр әл-
Фараби атындағы орталық ашылды. 

Салтанатты іс-шараға Қазақстан Респу-
бликасы Сыртқы істер министрінің орын-
басары Марғұлан Баймұхан, Қазақстанның 
Литвадағы Елшісі Виктор Темірбаев,  Литва 
Үкіметі жанындағы аз ұлттар мәселелері 
ж�ніндегі департаментінің директоры 
В.Монтивидайте, Ұлттық қауымдар үйінің 
директоры А.Гедаминскиене, «Нұрсәуле» 
Литва қазақтары қоғамының т�райымы 
С.Қанапина, Ұлттық қауымдастықтар 
кеңесінің �кілдері  және литвалық 
 түркі та нушылар қатысты. 

Ашылу рәсімі барысында М.Баймұхан 
қонақтарға ғылымның сан қилы сала-
сына түбегейлі үлес қосқан «�лемнің 
е к і н ш і  ұ с т а з ы н ы ң »  р � л і  ж а й ы н д а 
 айтып �тті. Сондай-ақ ол Шығыстың 

Токиода 2020 жылғы Жазғы  Олимпиада 
ойындары коронавирусқа байланысты 
тоқтатылған жағдайда бір немесе екі жыл-
дан кейін �теді. Бұл туралы «The Wall Street 
Journal» басылымы Токио-2020 атқарушы 
комитетінің мүшесі Харуюки Такахашиға 
сілтеме жасап хабарлаған болатын.

Харуюки Такахашидің айтуынша, 
Олимпиаданы к�рерменсіз �ткізу немесе 

– �лімбай Мәдібекұлы, *мірде шатасуға болмайтын 
мәселенің бірі мамандық таңдау екенін білеміз. Сіздердің 
заманда елдің к*бі сот, прокурор болуға тырысатын еді. 
Ал сіз шалғайдағы ауыл баласы бола тұра адамның түсіне 
кіре бермейтін «топырақтану және агрохимия» деген 
мамандықты қалай таңдап жүрсіз?

– Дұрыс айтасыз, себепсіз салдар болмайды ғой, 
сол сияқты оған себеп болған адамдар бар. Негізі мен 
 мектепте химия, биология, математика пәндерін жақсы 
оқып, аудандық, облыстық олимпиадаларға қатысып, 
жүлделі орындар алып жүрдім. 8-сыныпқа дейін �зімнің 
туған ауылым Қайнарда оқыдым. Одан соң, ауылда 
онжылдық мектеп болмауына байланысты Т�рткүлдегі 
онжылдық мектепті бітірдім. Nзім дәрігер болуды 
 армандайтын едім. Содан мен мектеп бітіргенде жұмысын 
Алматыдан ауылға ауыстырып,  Серікбай Бекболатов 
дейтін шешемнің інісі, нағашым агроном болып келді. 
Менің химия, биологиядан жақсы оқитынымды біліп, 
ол мені �зінің саласына қарай бейімдеді. Ол кезде кол-
хоз бастықтарының бәрі ауылшаруашылық институтын 
бітіргендер болатын. Маған да «кейін колхоз басқарасың» 
деп қызықтырды. Сонымен, 1976 жылы Түркістан об-
лысы, Ордабасы  ауданы Т�рткүл орта мектебін бітірген 
соң, ауылшаруашылық институтына келіп, топырақтану 
және агрохимия факультетіне құжат тапсырып, конкур-
стан �тпей қалдым. Ол кезде бір орынға 10 талапкерден 
келетін. С�йтіп, ауылға барып, Қ.Сыпатаев атындағы 
совхозда бақташы, механизатор болып бір жыл жұмыс 
істедім. Жұмыс істеп жүріп ертелі-кеш қолымнан кітабым 
түскен жоқ. Оқып, дайындалдым. Не керек, 1977 жылы 
тағы сол факультетке құжат тапсырып, сынақтардың 
бәрінен 4 пен 5 алып, оқуға түсіп кеттім. Осы арада 
тағы бір мәселені айтар болсам, мен әкемнің жасы 
ұлғайған шағында �мірге келген баламын. Содан 5 жасқа 
келгенімде әкем қайтыс болды. Шешем «жақсы оқысаң 
ұстаздарың бағалайды, ұстаздарың бағаласа құрбыларыңа 
да сыйлы боласың» деген. Сондықтан мен 1-сыныптан 
бастап жақсы оқыдым, мектепті де жақсы бітірдім. 

– Ал жоғары оқу орнына түскенде неден қинал дыңыз, 
үлкен қалада қандай қиындықтарға кез болдыңыз?

– Алматыда алғашқы қиналғаным тіл болды. Біз жүз 
пайыз қазақы ауылда �стік те, орыс тілін онша білмедік. 
Ал ол кезде сабақтардың бәрі орыс тілінде жүретін. Бірақ 
намысқа тырысып, жаттап айтсам да сабақтардан на-
шар баға алмадым. Соның нәтижесінде бірінші семес-
трде барлық сабақты т�рт пен беске тапсырып, жоғары 
стипендияға іліндім. Аз уақытта орыс тілін де үйрендім. 
Бағыма қарай, сол кездегі факультет деканы Рахымжан 
Елешовтей жақсы ұстазға кез болдым. Себебі ол кездегі 
тәртіп бойынша пән сынақтарынан �ткен студенттерді 
факультет деканы �зі қабылдап, әңгімелесу �ткізетін. 
Мені қабылдап, химия мен биологиядан бірнеше күрделі 
сұрақтар қойғанда қиналмай жауап бердім. Сонда 
«қиырдағы ауыл мектебінде де сен сияқты талантты бала-
лар оқиды екен ғой» деп, ол кісі риза болған. Содан мені 
к�зінен таса еткен жоқ. «Жатақханада қиналмай жүрсің 
бе, сабағың жақсы ма?» деп, әркез сұрап отыратын. Кейін 
үшінші курстан бастап �зім барып ол кісіден дипломдық 
жетекшім болуын �тіндім. Рахымжан аға келісім бер-
ген соң, жұмысты бастадық. 1979-1980 жылдары сол 
кездегі Қазақстан үкіметінің бір бағдарламасы басталып, 
Алматы қаласын  балғын әрі қолжетімді к�к�ніспен 
қамту үшін Іле  ауданында Қапшағай мен Шеңгелдінің 
арғы жағынан 15 000 гектар суармалы жер беріліп, 
бірнеше шаруашылықтар құрылып, сол алқаптарда  он 
шақты түрлі к�к�ніс ектік. Бұрын елімізде тың жер-
лерде дәнді дақылдар мен мал азықтық ш�птер ғана 
�сірілді де, к�к�ніс �сіру бойынша ешқандай ғылыми 
ұсыныстар болмаған. Сол себепті Рахымжан ағаның 
жетекшілігімен біздер сол алқаптарда ғылыми-тәжірибе 
жүргіздік. Топырақтың құнарлылығын арттыру үшін 
бірнеше тыңайтқыш түрлерін пайдаланып, к�к�ністердің 
�німділігін арттырдық. С�йтіп, теориялық білімімізді 
іс жүзінде тәжірибеден �ткізіп, болашақ кандидаттық 
жұмысымыздың негізін жасадық. Алайда 1982 жылы 
біз институтты бітіретін кезде ректорымыз ауысып, 
деканымыз Рахымжан ағай аға оқытушылыққа ауысты-
рылып, мен үздік дипломға бітірсем де аспирантураға 
қалдырмай, «Союзгипролесхоз» жобалау  институ тына 
инженер-топырақтанушы қызметіне жіберілдім. Бұл 
институтта 2-3 жыл қызмет жасаған кезімде 1984 
жылы Мәскеуден докторлық диссертациясын қорғап, 
 Рахымжан ағамыз бұрынғы қызметіне қайта оралды. Ол 
кісі бұрынғы талантты шәкірттерін қайтадан институтқа 
шақырып, тақырып беріп, ғылыммен айналысуымызға 
мүмкіндік жасады. Осылайша, аспирантурада оқи жүріп, 

де егіс алқаптарының 40-45 пайызы сортаң болатын. 
Ғалымдарымыз ел үкіметіне егіс, к�к�ніс алқаптарын 
о р г а н и к а л ы қ ,  м и н е р а л д ы қ  т ы ң а й т қ ы ш т а р м е н 
құнарландыру ж�нінде ұсыныс жасаған. Ірілі-ұсақты 
шаруашылық басшыларына да алқаптарға тыңайтқышты 
жүйелі пайдалану туралы талаптар жолданды. Қазіргі 
таңда алқаптарды тыңайтумен айналысатын шаруаларға 
үкімет субцидия беріп, түрлі тыңайтқыштар �ндіретін 
компаниялар жұмысы жолға қойылды. Ғалымдарымыз 
к�ктем, жаз айларында шаруашылықтардың алқаптарына 
барып, жаңа тыңайтқыштарды ғылыми сынақтан 
�ткізуде. Алайда бұл жұмыстарды жүргізіп жүргендері 
де, жүзеге асырмай жатқандар да бар. Атап айтқанда, 
 Алматы, Жамбыл, Түркістан, Павлодар, Ақмола, 
Қарағанды облыстарында бұл жұмыстар дұрыс жолға 
қойылған. Ал �зге аймақтарда ондай емес. Бұл енді 
 облыс басшыларына да байланысты. Жергілікті жерлерде 
 солар қадағалап, ауылшаруашылығы басқармаларына 
тапсырып, жұмыстарын жүйелеуі қажет. Бұл бағытта біз 
– ғалымдар үкіметке  «Жер құнарлылығын арттыру тура-
лы» Заң қабылдау ж�нінде ұсыныс жасадық. Осылайша 
заңмен міндеттеуді к�здедік. Негізінде дамыған елдердің 
бәрінде мұндай заң бар. Бізге де енді қабылдауымыз 
қажет. Жер құнарлылығын арттыру жыл сайын, жүйелі 
жүргізілетін жұмыс.   

– 35 жылдан бері Қазақ ұлттық аграрлық универси-
тетінде ұстаздық етіп келесіз, алдыңыздан жастардың 
он шақты буыны *тіп, білім алды. Салыстыра қарағанда 
жастардың білімге деген құштарлығы бұрын қалай еді, 
бүгінгі таңда қандай?

– Негізі қай заманда болмасын аға буынның жастарға 
к�ңілдері толмай, кемшіліктерін к�рсе  ренжіп, түзету 
жасап, кеңестерін айтып отырған. Абай атамыз да 
«Қорқамын кейінгі жас балалардан» демей ме. Бұл 
«ұрпағым жақсы болса екен» деген ізгі ниеттен туған 
жағдай. �йтпесе, уақыт к�ші алға жылжыған сайын 
адамзат баласының ақыл-ойы дамуда. Қазіргі жастар 
техника мен технологияға жетік. Компьютерді  мектепте 
3-4 сыныптарда-ақ меңгеріп алады. Бұл деген сабақ 
тапсырмаларын жедел орындауға мүмкіндік береді. 
Сондықтан бұрынғыға қарағанда бос уақыттары к�п. Ал 
біз, аға буын сол бос уақыттарын пайдалы істерге арнаса,  
теріс қылықтарға жетелейтін әлеуметтік желілерге босқа 
алтын уақыттарын қор қылмаса дейміз. Жалпы алғанда 
қазіргі жастардың арасында да білімді, таланттылары к�п. 
Шеттерінен 2-3 тіл біледі. Сондықтан Мағжан Жұмабаев 
секілді «Мен жастарға сенемін» деп, сенім артуымыз 
керек.

– Сіздің ғылыми-шығармашылық еңбектеріңізге к*з 
жүгіртіп отырсам, еліміз Тәуелсіздік алған соң, мемлекеттік 
тілде оқулық жазуға к*п тер т*ккен екенсіз. Бұл енді, 
 шынында да, айрықша тоқталатын іс... 

– Оныңыз рас, еліміз егемендік алған соң, бұрын 
орыс тілінде жазылған оқулықтардың уақыты �те 
 бастады. Сабақтар мемлекеттік тілде жүргізілу керек 
деген талапқа сай жаңа оқулықтар жазылу керек бол-
ды. Білім министрлігінен бастап, университетіміздің 
басшылығы бұл іске әр факультеттің отыз бен қырық 
жастың үстіндегі тәжірибелері толысқан ғылым кан-
дидаттары мен докторларын, профессорлар қауымын 
жұмылдырды. Бұл бірнеше сатылардан тұратын күрделі 
жұмыс. Мен де �зге әріптестерім секілді соның бел орта-
сында болдым. Отыз жылдан аса уақыттан бері  245-тен 
астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектерім жарыққа 
шықты. Оның ішінде 7 оқулық (оның екеуі ҚР БҒМ 
грифімен шығарылған), 5 электронды оқулық, 5 оқу 
құралы мен практикумдар, 45 типтік оқу бағдарламасы, 
10 мемлекеттік стандарттар (ГОСО), 25 әдістемелік 
нұсқау, 3 монография, 150-ден астам ғылыми мақалалар, 
13 �ндіріске ұсыныс және 2 авторлық куәліктің авторы-
мын. Кейбір оқулықтарды бірнеше авторлар құрамы 
бірлесіп жаздық. Шығарған оқулықтарымыздың бәрі 
ҚР аумағында ауылшаруашылығы саласына маман-
дар  даярлайтын барлық жоғары оқу орындарының 
студенттері үшін негізгі оқулықтар болып  саналады. 
Осы жылдар бедерінде менің жеке �зімнің және 
 авторлар ұжымымен бірге агрохимия және топырақтану 
 саласы бойынша оқу әдебиеттерімнің сериясы жарық 
к�рді. Олардың арасында ҚР мен ТМД елдерінің егін 
алқаптарында тыңайтқыш қолданудың теориялары 
мен тәжірибелерінің заманауи жетістіктері ғылыми 
негізде берілген. Оның ішінде «Агрохимия», «Агро-
химия және тыңайтқыш қолдану», «Агрохимиялық 
зерттеулер әдістемесі», «Минералдық тыңайтқыштарды 
қолдану технологиясы», «Қарқынды егіншілікте 
тыңайтқыш қолдану», «Nсімдіктердің химиялық құрамы 

қол жеткізеді. Дәл қазіргі таңда сіздің жетекшілігіңіздегі  
студенттер қанадай ғылыми жобаны жүзеге асыруда?

– Соңғы 10-15 жылдың бедерінде Білім және 
ғылым министрлігі тарапынан да, Ауыл шаруа шылығы 
министрлігінің ұсынысымен де түрлі ғылыми жобаларға 
қатысып, мемлекеттік гранттар ұтып алудамыз. �рине, 
оның талаптары мен шарттары да күрделі. Дегенмен, 
ұтымды ұсыныстарды министрліктер де қолдайды. 
Мәселен, 2010 жылы �зім ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантын иелендім. Ал дәл қазіргі таңда сту-
денттер және магистранттарыммен бірлесіп, ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің 2018-2020 жылдарға арналған 
ғылыми жобалары  аясында «Топырақтардағы фосфордың 
органикалық қосылыстарын зерттеу және қант 
қызылшасының дара егістігінде жүйелі түрде тыңайтқыш 
қолдану кезінде олардың фракцияларының транс-
формациялануы» тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізудеміз. Негізінде салалық министр-
ліктер мен әр аймақтағы облыстық әкімшіліктермен 
бірлесіп осындай ғылыми жобаларды жүзеге асыруы-
мыз қажет. Себебі біздің Қазақ елінің әр аймағының 
табиғи ерекшелігі әртүрлі. Ш�лді және жартылай 
ш�лейт аймақтар, құмдауыт және құмды далалар, тастақ 
қырқалар, таулы �лкелер, сулы-сазды жерлер, ойпаттар, 
к�л жағалаулары дегендей географиялық ерекшеліктерге 
б�лінеді. Міне, осылардағы жердің беткі қабаттарының 
топырақтарын зерттеп, қайсысында қандай �сімдіктер 
�сіруге  болады, оларға қандай тыңайтқыш қолдану керек, 
оны біз ғалымдар білеміз. Қаншама ғылыми жаңалықтар 
�ндіріске енбей жатыр десеңізші. Сондықтан үкіметке 
қарап отыра бермей, облыс әкімдері мен ірі корпора-
циялар да ғылыми жобаларды қолдауы тиіс. Қазақ елін 
дамытуға бәріміз үлес қосуымыз  қажет.

– Ал сол дамытуға үлес қосам деген жас маман дарға 
ауыл, аудандарда жұмыс бар ма? Мұны сұрап отырған 
себебіміз – сіз к*ктем, жазда тәжірибелік алқаптарға 
шыққанда жергілікті жердегі жағдаймен таныссыз ғой. 
 «Дипломмен ауылға» деген бағдарлама қалай жұмыс 
істеуде?

– �рине, еліміздің қай аймағына кеңесіміз керек 
 болып шақыртса, біз барамыз. Шаруалардың қалай жұмыс 
істеп жатқанын к�рсін деп �зімізбен бірге шәкірттерімізді 
– магистранттар мен  докторанттарды да бірге ерте 
 барамыз. Шындығын айтқанда ауыл, аудандарға, тіпті 
кейбір облыстарда облыс орталығының �зінде агроном, 
ветеринар, технолог мамандар жетіспейді. Бірге барған 
шәкірттерімізді шаруалар, фермерлер «бізге келіңіздер» 
деп шақырады. Ондай ұсынысты қабыл алып барып 
жатқандар да бар. Болашақта олардан мықты мамандар 
шығады. Сонымен қатар Алматы мен Нұр-Сұлтанда ғана 
тұрғысы келетін жас мамандар да к�п. Ең бастысы, біздің 
жас мамандарда таңдау құқықтары мен мүмкіндіктері 
бар. Ғылыммен айналысамын, шетелге шығып тіл 
үйренем, жаңа технологиялық тәжірибелерді игеремін 
десе барлық ЖОО-да оған да жағдай жасалған. Тек 
�здерінің талаптарына нұр жаусын. Ал, енді «Диплом-
мен ауылға» бағдарламасына келсем, бұл да әр аймақта 
әртүрлі жүргізілуде. Ол облыс, аудан, ауыл  әкімдерінің 
�зімшілдігіне немесе мемлекетшілдігіне байланысты. 
Кейбір әкімдер ауыл, ауданға келген жас мамандарға 
бағдарлама талаптарына сәйкес үйлерін беріп, тиісті 
қарыжылық  қолдауларын жасауда. Келесі біреулері сол 
кішкене ғана қаражаттан �зі де қарпып қалғысы келіп, 
жас мамандарға қолдан қиыншылық тудырады. Мұны 
естіп те, к�ріп те жүрміз. Сондықтан жас мамандар 
принципті түрде �здеріне берілген жеңілдіктерді талап 
етсін. Қайталап айтамын, ауылда тек ауылшаруашылық 
мамандары емес, мұғалім, дәрігер, кітапханашы секілді 
к�птеген мамандар жетіспейді. 

– �лімбай Мәдібекұлы, сұхбатымыз басталғалы білім, 
ғылым мен топырақтың құнарлылығы ж*нінде толғаптық 
та, сіздің отбасыңыз туралы әңгімеге мойын бұрмаптық, 
ендігі әңгімені осы бағытта *рбітсеңіз...

– Жұбайым Гүлжанмен 2-курста оқып жүргенде 
 таныстым. Ол «Қазақтелекомда» жұмыс істейтін. 
 Ауылмен с�йлесуге ара-тұра барып тұратынмын. Бірде 
с�йлесуге тапсырыс бергенімде фамилиямды к�ріп, «о, 
мен де Балғабаевамын» деді. Мен де қарап тұрмай «онда 
қарындасым боласың» дегенмін. Сол таныстығымыз 
махаббатқа ұласып, мен институтты бітірген соң үйлендік. 
Шаңырақ к�тергенімізге де қырық жылға жуықтап 
қалыпты. Дәурен, Дәулет деген екі ұлымыз, екі немереміз 
бар. Балалар жоғары білім алған. Келіндеріміз Гүлзат пен 
Бану да жоғары білімді. Құдайға шүкір, Алматыға бір 
чемоданмен келген бозбала едік, енді, міне, үлкен бір 
әулетке айналдық.

– �ңгімеңізге рақмет. Ғылымда биік жетістіктерге жете 
беруіңізге тілектеспіз.

Сұхбаттасқан 
Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ

және минералдық қоректенуі» оқулықтары мен оқу 
құралдары республикамыздың барлық аграрлық жоғары 
оқу орындарының оқу үрдістерінде кеңінен пайдала-
нылады.

– Осы ұлттық университетте 35 жылдан артық қызмет 
еткенде алдыңыздан ондаған мың жас ұрпақ білім алып, 
оларға диплом жұмыстарынан бастап ғылыми еңбектеріне 
де жетекшілік жасаған боларсыз. Сондай талантты 
шәкірттеріңізге тоқталсаңыз.

– Оныңыз рас, әр жылдары түлетіп ұшырған шәкірттер 
туралы статистикаға к�з салсақ, шынында алдымыздан 
білім алған шәкірттер он мыңнан асады екен. Бұдан б�лек, 
осы жылдар ішінде менің жетекшілігіммен 16  магистрант, 
1 PhD докторант қорғап шықты. Сонымен қатар дәл 
бүгінгі таңда 3 магистрант пен 2 PhD докторанттың 
ғылыми жұмыстарына жетекшілік жасап жүрмін. Құдай 
ғұмыр берсе алдағы уақытта да талабы бар жастарға 
білгенімізді үйретуден жалықпаспыз. Себебі қазіргі таңда 
ғылым мен техника және технология жаңа бағыттарда 
дамып барады. Бүгінде топырақ құнарлылығын сақтауда 
цифрландыру жүйесі іске  асырылуда. Жер құнарлылығын 
арттыратын тыңайтқыш түрлері де �ндірілуде. Міне, осы-
ларды �ндірісте сынап, жүзеге асыратын, оны ғылыми 
негізде жүйелеп, шаруаларға ұсынатын жас ғалымдар 
болуы қажет. Болашақта ғылыммен айналысатын 
ғалымдардың әлеуметтік-материалдық жағдайы бүгінгі 
күннен де жақсы болатынына сенім мол. 

– Оныңыз рас, сіздер ғылымға келген кездегі жағдай 
мен қазіргі уақыттағы техникалық базаның арасында жер 
мен к*ктей айырмашылық бар. Бүгінде студенттер зама-
науи зертханаларда зерттеу жұмыстарын жүргізіп, оның 
нәтижесін егіс алқаптарында сынап к*ріп, нақты нәтижеге 

баяғы Шеңгелдідегі алқаптарда ғылыми тәжірибемізді  
жалғастырып, 1989 жылы «Ашық боз топырақтың 
фосфат режимі және топырақтың фосформен әртүрлі 
дәрежеде қамтамасыз етілуіне байланысты жоңышқа 
�німділігіне фосфор тыңайтқыштарының тиімділігі» 
тақырыбында кандидаттық диссертациямды сәтті қорғап 
шықтым.

– Тақырыбыңыз күрделі екен. Жалпы топырақтың 
құнарлығын арттыру бұрын да *зекті еді, қазір де мәнін 
жойған жоқ. Ғалымдардың ұсынысын ел үкіметі жүзеге 
асыруда қандай шаралар қолданды? Қазіргі таңда шаруа 
қожалықтары қаншалықты жүзеге асыруда?

– Дұрыс айтасыз, кезінде тың игеру жылдары 
жазық далалардан бастап, трактор жүре алатын тау 

б�ктерлеріне дейін жыртып, жер-анамызды тоз-
дырып жіберді. Топырақ аяусыз құнарсызданды. 

Суармалы алқаптардың топырағы сортаңданды, 
тұзданды. С�йтіп еліміз тәуелсіздік алған кез-

1991 жылы белгілі ғалым �бдуәлі Қайдар 
бастаған. Сол кезде Түркиядан латын 
әліпбиінің үлгісін алып келіп, үкіметке 
ұсынған. Бірақ сол кездегі басшылар 
әліпби ауыстыруға жүрексініп, кейінге 
қалдырған. Міне, содан бері отыз жыл-
дай уақыт �тті. Енді не де болса шешім 
қабылдайтын кез келді. Тіл білімінің атасы 
А.Байтұрсынұлы: «�ліпби жазғанда жеңіл, 
айтқанда оңай болу керек» демекші, артық 
ноқат, сызықшалардан арылу қажет.

Бұл басқосуға Түркиядан арнайы 
шақырылған түрколог  ғалым Юлай 
Шәмілоғұлы да күні  кеше криллица 
 жазуын пайдаланған �зге түркі халықтары 
 латын әліпбиіне к�шкенде  �здерінің 
тілдік ерекшеліктеріне сүйеніп  кейбір 
әріптерді қолданыстан шығарғанын айтты. 
Мәселен, -я, -ю, -ь, -ъ сияқты таңбаларды 
қабылдамаған. Сол сияқты, бұлармен қоса 
-у, -и және -ц-ны да қолданыстан шығаруға 
болатынын айтты. Сонда -і-ні таңбалау 
қиынға соқпайтын к�рінеді. 

Ашық талқылауды қорытындылаған 
ғалымдар соңғы осы екі пікірге тоқталып, 
қазақ тілінің  ежелгі заңдылықтарын 
сақтаған әліпбиді қорғамақшы. Неде болса 
енді үлкен жаңалықты астанадан күтеміз.

Н.АБАЙҰЛЫ

қорық-музейінің қызметкерлері, жастар 
мен  музейге келуші қонақтар қатысты. 
Маңғыстау �ңірінің тарихи к�рмесін «�зірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінің директоры Нұрболат Ахметжанов 
ашып, к�рмеге келушілерді сыр тұнған 
�лкенің тарихына бойлаған айтулы күнмен 
құттықтады. Жиын барысында «Маңғыстау 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы» 
мекемесінің қызметкері А.Яриханова 
жұртшылықты к�рмемен таныстырып, 
қасиетті орындардың тізіміне енгізілген 15 
жалпыұлттық және 28 жергілікті маңызы бар 
нысандар жайлы ақпараттар берді. К�рме 
соңында тарихқа бай Маңғыстау �ңірі 
 жайлы деректі фильм к�рсетілді.

ұлы ойшылының биылғы мерейтойы 
ЮНЕСКО-ның ұмытылмас күндері мен 
оқиғаларының күнтізбесіне қосылғаны 
және халықаралық деңгейде кеңінен 
мерекеленетініне ерекше к�ңіл  аударды. 
Қазақстандық дипломат әл-Фараби 
мұрасының, әл-Бируни сияқты, еуро-
палық ғылымның қалыптасуына зор ық-
палын, қайта �ркендеу дәуірінің басын-
дағы Еуропаның ұлы адамдары үшін 
шексіз шабыт к�зі болғанын да атап �тті. 
Литваның Ұлттық қауымдар үйіндегі 
«Нұрсәуле» қазақтар қоғамы алаңында 
ашылған әл-Фараби атындағы орталыққа 
келушілер ұлы ғалымның еңбектерімен 
танысып қана қоймай, сонымен бірге 
қазақтың мәдениеті мен салт-дәстүрін 
де жақынырақ біле алады. Орталықтың 
қызметі, ең алдымен, Қазақстан мен 
Литва арасындағы мәдени және ғылыми 
диалогты дамытуға бағытталады.

оны толығымен тоқтату ауыр қаржылық 
зардаптарға соқтыруы мүмкін. «Жазғы 
ойындар тоқтатылады деп ойламаймын» 
деп мәлімдеді Такахаши. 

Е с к е  с а л а  к е т е й і к ,  Т о к и о д а 
 Олим пиада шілденің 24-інен 9 тамыз 
ара лығында, ал Паралимпиада ойындары 
25 тамыздан 6 қыркүйекке дейін �теді деп 
жоспарланған.
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Елбасы біреу, қалғанымыз тіреу 
бола жүріп алған асуларымыз 
қаншалық к�п болса, алда 

шығар шыңымыз одан да к�п. Еліміз 
қол жеткен табыстарға �згелермен 
бірге халық шенеунік деп атайтын 
мемлекеттік қызметкерлер де лайықты 
үлес қосып келеді. Осы тұста шенеунік 
с�зі кейде жағымсыз мағынада айты-
лып, қолданылып қалатынын, оның 
түбірінен қате екенін қадап айтқы-
мыз келеді. Жақсы мағынасындағы 
шенеунік – ол халықшыл, мемлекет-
шіл, адал, рухы биік, ұлтжанды, 
іскер, кішіпейіл, ақылман, қарымды 
қайраткер. Дүниежүзі қазақтарының 
ІІІ Құрылтайында с�йлеген с�зінде 
Қазақстанның тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан �бішұлы Назарбаев  былай 
деп атап айтты: « ... біз атқарушы 
билік жүйесін де реформалауды ой-
дағыдай жүзеге асырдық. Республика 
экономикасы мен халық санының 
ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіби 
үкімет жасақтап, жаңаша жергілікті 
басқару жүйесін құрдық. Мұның 
бәрі бізге басталған реформаларды 
бюрократиялық кедергілерсіз алға 
апаруға мол мүмкіндіктер туғызды». 
Мемлекет басшысы айтқан «Кәсіби 
үкімет пен жергілікті басқару жүйесінде 
мемлекетшіл, рухы биік ұлтжанды, 
іскер, халықшыл шенеуніктер аз емес. 
Олардың қызметін қадағалап, ж�н-
жоба нұсқап отыратын мемлекеттік 
қызмет істері ж�ніндегі агенттік бар. 
Мемлекеттік қызметшілердің ар-
намыс кодексі қабылданған. Олар 
арнайы аттестациядан �тіп тұрады. 
Мемлекет қызметшілерінің бос ор-
нына ашық конкурс жарияланып 
жүр. Мұның бәріне к�ңіл толады. Дей 
тұрсақ та, жақсылығымызды айту-
мен бірге кемшілігімізді де к�ріп, дос 
ниетпен айту – жанашырлықтың бір 
белгісі, азаматтық парызымыз. Осы 
орайда ойласар жайлар аз емес.

Ж а с ы р ы п ,  ж а б а т ы н  н е  б а р , 
бізде қызмет этикасы үнемі сақтала 
бермейді. Атқа мінсе атасын таны-
майтын қазақ емеспіз бе, «Арғымаққа 
міндім деп, артқы топтан  адасып 
ж ү р  г е н д е р »  д е  к е з д е с е д і .  О н ы 
әкім-қара лардың алды мойындап 
та жүр. Мәселен, Алматы қаласы 
мен облысын біраз жыл басқарған 
к�рнекті қайраткер, марқұм  Заманбек 
Нұрқаділов «Жас Алаш» газетіне 
берген бір сұхбатында «�кім болған 
кезімде к�зімді шел басты» деп ашық 
мойындаған. Nз кемшілігін к�ре білу 
– к�регендік, мойындау – ерлік. Бірақ 
қайраткердің бәрі Нұрқаділов емес, �з 
қатесін іштей сезінгенмен, сырт қа сыр 
шашпай жүре беретіндер де бар.

Кішіпейілділіктен асқан кісілік, 
қайырымдылықтан асқан қасиет жоқ. 
Қарапайымдылық ханға да жарасады. 
Халық соқыр емес, бәрін к�ріп отыр, 
біздің елімізде тұрмысы нашар бірде-
бір билік иесі жоқ. �ртүрлі дәрежедегі 

билік иелерінің бәрі де жақсы тұрады, 
шетелдік к�ліктермен жүреді, олардың 
�зін  қойып,  отбасы да.  Жақсы 
тұрсын, шетелдік к�лікті де мінсін. 
Байдың асын қызғанатын байғұс біз 
емес. Ал сол кейбіреулердің аста-
т�к байлығы қай атасынын мұраға 
қалыпты, қай ең бегімен келіпті?! 
Тіпті билік  ба сындағылар мен бай-
ларды былай қойып, финполицияның 
қатардағы қызметкерлерінің бәрі 
болмаса да біразының котедждері 
мен шетелдік қымбат к�ліктері бар. 
Оған олардың айлығы жетпейді. 
Олардың атында коммерциялық 
құрылымдар да жоқ. Сонда айлығы 
шайлығына жетпейтіндерге сонша 
байлық қайдан келді? Осы тұста айтар 
нақты бір ұсыныс мынау: Мемлекеттік 
қызметкер жыл сайын салық органда-
рына жылжымайтын мүліктері, тапқан 
табыстары жайлы арнайы декларация 
тапсыруы қажет. Сол  декларация 
нақты, пәрменді болу үшін ол БАҚ-та 
жариялануы керек.

Мен ХХ ғасырдағы аса к�рнекті 
мемлекет қайраткерлері Д.А.Қонаев, 
Б.�.�шімов, Е.М.Асанбаев, Е.Н.�уел-
беков сынды ақылмандармен жақын 
қарым-қатынаста болдым. Олардың 
үйінде болып, дастарқанынан дәм де 
таттым. Сонда к�ргенім мен к�ңілге 
түйгенім, олар мейлінше қарапайым 
тұрады екен. Осынау тұлғасы биік 
тұлғалар халыққа қалтқысыз қызмет 
ете жүріп, �здерінің тұрмысы жайлы 
ойламаса да керек. Бүгінгі шенеуніктер 
сол кісілерден үйреніп, үлгі алу керек. 
Димекең Саяси Бюроның мүшесі 
болып тұрғанда да халық ол кісімен 
қалалық телефон арқылы да хабарласа 
алатын. Жұмысы бастан асып жатса да 
елмен байланысын үзген жоқ, қолы 
қалт еткенде есігі үлкенге де, кішіге де 
ашық болды. Nз басым Димекеңмен 
талай мәрте қалалық телефон арқылы 
с�йлесіп, талай рет қабылдауында да 
болдым. Ал, бүгін ше?

Бүгінде:
«Қиын-қыстау заманда осы күнде,
Азаматтың түспейді ісі кімге?»  

деп Қадыр ақын айтқандай, кейде 

Nзбекстан премьер-министрі үкіметтік 
жиында идеология саласының басшыларының 
екі аяғын бір етікке тықты. Ала шапанды 
ағайындардың бас министрі Абдулла Арипов 
Nзбекстан аумағындағы  қоғамдық  орындарда 
жарнамалардың орыс тілінде жазылғанын 
қатты сынға алды. Бұл ж�нінде жергілікті 
 басылымдар ресми хабарлады.

– Nзбек тілінде, елдің мемлекеттік тілінде 
жазсаңдар ешкім түсінбей ме? Неге дүкендер 
мен асханалар «Скоро открытие» немесе «Мы 
открылись» деп жазып қойған? Жарнамаларды 

орыс тілінде жазу орталық қалада ғана емес, ауылды жерлерде де 
сәнге айнала бастаған. Тиісті орындар не қарап отыр? Мемлекеттік 
тілді сыйламайтындар заң жүзінде жазаға тартылады! �рбір �збек 
азаматының мемлекеттік тілге деген патриоттық сезімі алаб�тен 
болуы керек, –  деді Арипов мырза.

9 наурызда �ткен видеоселек торлық жиналыста үкімет  басшысы 
жарнамалардағы қателер ж�нінде айтып, басты басымдық �збек 
тіліне берілу керектігін, елде негізгі коммуникация тілі �збек тілі 
екенін ескертіп, жарнаманы басқа тілде жазуды тоқтату керектігін 
тиісті орындарға қатаң тапсырды.

К�рменің басты жәдігері «Алтын 
адам» – ел рәміздерінің ажыра-
мас б�лігіне айналған Қазақстан 
тарихындағы ең танымал археоло-
гиялық сенсация. Есік «Алтын адамы» 
– халықаралық к�рме жобасының 
аясында әлемнің 12 музейінде ұсы-
нылған Қазақстан Республикасы 
Ұлттық музейінің басты жәдігері. 
К�рме Беларусь, Ресей, �зербайжан, 
Қытай,  Польша, Оңтүстік Корея, 
Nзбекстан, Солтүстік Македония, 
Түркия, Малайзия және Грецияда 
үлкен жетістікпен �тті.

Бастапқы сиқырлы мәнінен 
айырылған жануарлардың сәндік 
бейнелері зергерлік бұйымдарда, 
 миниатюра кітаптарда, ағаш, тас және 
сүйек нақыштарында, сәулет сынды 

ортағасырлық �нерде әлдеқайда 
жинақталыңқыраған түрде, стилден-
ген ою, зер элементтерінің пішінін 
қабылдап қолданыста қала берді. 
Бұл үрдістер экспозицияға қойылған 
XV ғасырға тән деп даталанған Сай-
рам к�мбесінен табылған зергерлік 
�нер бұйымдарынан айқын байқа-
лады. К�рмеде сол сияқты Тақсай 
 (Батыс Қазақстан облысы), Тал-
ды-2 (Қарағанды облысы) және 
Берел (Шығыс Қазақстан облысы) 
 сынды сақ қорғандарынан табылған 
археологиялық бірегей олжалар да 
к�рсетілетін болады.

Е с і к  қ о р ғ а н ы н а н  т а б ы л ғ а н 
зат  тар  арасында ежелгі  жазба 
 ес керткіштерінің бірі руна жазу-
мен жазылған жазбасы бар күміс 

тостағанның экспозициядан алар 
орны ерекше.

Сонымен қатар к�рмеге  Батыс 
Қазақстан облыстық тарих және архео-
логия орталығының археологиялық 
отряды 2012 жылдың сәуірінде 
қазба жұмыстары кезінде табылған 
«Тақсай ханшайымы» ұсынылады. 
Тақсай қорымында ғалымдар 35-40 
жастағы әйелінің қорғанын зерттеді. 
Оның қасында ыдыстар, сәнді бас 
киімнің әшекейлері және к�птеген 
алтын бұйымдар табылды. Ғалым-
дар шайқастардың к�ріністерін 
бейнелейтін ағаш тарағы ерекше ар-
тефакт деп санайды.

К�рмеге Қазақстан  Республикасы 
Ұлттық музейінің қорынан барлығы 
292 зат ұсынылады.

К�рменің ресми ашылуы ның 
 алдында Қазақстан Республикасының 
Ұлттық музейі мен Үндістан Ұлттық 
музейі �кілдерінің қатысуымен 
баспас�з мәслихаты �теді.

Н.БАТЫР

халықтың қамы, ел шаруасымен, ара-
тұра �з шаруамызбен де сирек те болса 
билік иелеріне баратынымыз бар. 
Сонда еңбегім, атағым бар менің �зім 
қырық түрлі кедергіге кездесем. Алды-
мен хатшы қыз,  сосын к�мекші біраз 
тергейді. Онан кейін де сан рет теле-
фон шаласың. Сонда да сені жалғай 
қоймайды. «Сұңқар» атты үкіметтік 
байланыс бар. Ол халықта жоқ. Қалта 
 телефоны бар, онысы �шіп тұрады. 
Nліп-талып алдына жеткен шенеунік 
сені ұқса жақсы, ұқпаса ұнжырғаң 
түсіп, үйге қайтасың. Мұнан соң 
мұңыңды кімге айтасың? Есімі мен 
еңбегін ел білетін азаматтардың 
жағдайы осылай болғанда,  б ір 
анықтама алу үшін кемі он есікте 
 кезекте тұратын қарапайым халықтың 
к�рген күні тіптен қараң. Сенсеңіз де, 
сенбесеңіз де, мен бір облыс әкіміне 
бір жыл бойы телефон шалып, с�йлесе 
алмадым... 

Кейбір халық депутаттар мен 
басшылардың қызыл с�з бен құрғақ 

 которого никто добровольно не 
встает» десек те, биік билік иелері 
 Фридрих Прускийдің : «...Не страна 
 должна жить для принца, а принц 
– для  страны» деген ұлағатты с�зін 
ұмытпағаны абзал.

Мемлекеттік қызметке келген 
бетте кейбір басшылар жеке басының 
мүддесін к�здеп, халықтың жағдайын 
ысырып қояды. Тіптен, кейбір лауа-
зымын отбасымен бірге пайдаланып, 
асыра сілтеп жүрген жайлары да бар. 
Ал заң баптары олар үшін аса маңызды 
да емес пе деп қаласың. Облыс, қала 
әкімдері жолсапарға шыққанда құдды 
бір президент келгендей шулатып, 
жол к�ліктерін тоқтатып, адам-
дарды уақыттан қағады. Ал Еуропа 
мемлекеттерінде мұндай жағдайға жол 
жоқ. Мемлекеттегі қызметшілердің 
к�пшілігі халық билікке емес, биліктің 
халыққа қызмет ететіндігін шатысты-
рып жүрген жайы бар. Меніңше, 
билік басындағылар ұлтқа ұлтарақ 
бола білуі керек?! �рі билік басына 

жиырма бес млн халқы бар  Жапонияда 
сегіз ғана министрлік жұмыс істейді. 
Тағы бір қынжылтатыны, біздің 
шенеуніктердің жиналыстан қолдары 
тимейді. «Күлт�бенің басында күнде 
жиын» �ткізсек, жұмысты кімдер 
істейтінін мен түсінбеймін.

Осылайша, мемлекеттік қыз-
мет  кер лер жайындағы к�ңіл к�н-
шітпейтін жайттар тізбектеле тілге 
орала береді. Билікке келген адам 
қашанда халықтың, басқарып отырған 
аймағының жағдайын к�здеуі тиіс 
емес пе? Елбасы мен Президент 
мемлекеттік саясатты іске асыруға 
байланысты нақты тапсырмалар 
бергенімен, ол жергілікті жерлерде 
үнемі орындала бермейді.

Осы тұста Ататүріктің «Менің күш-
қуатым халықтың маған к�рсеткен 
сенімінен құралады» деген с�зі есіме 
түсіп отыр. Оның ел басқарудағы 
 басты құпиясы осы еді.

Тургенев « Россия может жить 
без нас, но мы не можем жить без 

тұратын болса  керек. Ал Дж.Буштың 
қызы Барбара  болса әкесінің дәулетіне 
арқа сүйемей, Африканың бір елінде 
«Қызыл ай» бағдарламасы бойын-
ша жұмыс істейді. Ал Тайландтың 
басшысының он жеті жасар қызы 
мейрамханалардың бірінде қара жұмыс 
істейтін к�рінеді. Бізде бәрі керісінше, 
жоғары оқу орындарына бара қалсаңыз, 
еңбегі сіңген небір профессорлардан 
г�рі студенттердің мінетін к�лігі к�п. 
Мұнымен қоса, кейбір шенеуніктердің 
балалары қымбат шетел к�ліктеріне 
м і н і п  а л ы п ,  к � ш е л е р д е  ж а р ы с 
ұйымдастырып жүретінін қайтерсіз?! 
Бұл айтылғандардан Қазақстандағы 
биліктің биік баспалдағында жүр-
гендердің бәрі жағымсыз тұлға  деген ой 
тумауы керек! Олардың арасында елге 
етене жақын, кісілігіне кішілігі сай, 
іскер тұлғалар аз емес. Мемлекеттік 
хатшы болған Гүлшара �бдіқалықова, 
Алматы қаласының әкімі Бақытжан 
Сағынтаев, Конс титуциялық Кеңес 
т�рағасы Қайрат Мәми, Жамбыл 
облысының әкімі Асқар  Мырзахметов, 
Қостанай облыстық мәслихатының 
хатшысы Сайлаубек Есжанов, рек-
т о р л а р  Ғ а л ы м қ а й ы р  М ұ т а н о в , 
Тілектес Есполов, Тахир Балықбаев, 
Арқалық қаласының әкімі Қайрат 
�бішев, министрлер Нұрлан Ноғаев, 
Бейбіт Атамқұлов, Дәурен Абаев, т.б. 
халықшыл, мемлекетшіл, ұлтшыл 
тұлғалар бар.

А д а м д ы  қ а й ғ ы д а н  б а с қ а  ү ш 
 жағ дайда сынауға болады. Бірінші, 
бақ қонып, екіншісі, атақ пен даңққа 
б� ленгенде, үшіншісі, байлыққа 
 кенелгенде. Қазақ халқын Абайдан 
қатты сынаған ешкім болмаған шығар, 
сірә. Қазір сын айта қалсаң басшы-
лар кекшіл болып алады. Сынның 
 сирек айтылатындығы да содан болса 
 керек. Ғабит Мүсірепов «Туған елімді, 
туған жерімді жамандай алмаймын, 
бірақ жаным ашыған соң ашынған 
с�з түседі ауызға» деп айтып кетсе, 
Ғабиден Мұстафин «Елді алдаймын 
дейтіндер түбі �зі алданады» деген 
екен. Осындай аталы с�з қалдырған 
ата-бабадан тек халқының жағдайын 
ойлайтын адал азаматтар к�бейсе 
 абзал болар еді. Халық – Құдай тектес 
құдірет. Халықтан қол үзген басшы, 
арғымаққа мінсе де адасады.

Ертеден жеткен ескі тәмсіл  айтады: 
Кезінде тату-тәтті тұрған арманы 
к�п бір отбасы байыған шақта жан-
жалы к�п шаңыраққа айналып шыға 
келіпті. Не болғанын ұға алмаған 
отағасы ақылы асқан абызға келіп, 
мұңын шағыпты. Сонда сол ақылман 
әлгі отағасыны терезе алдына алып 
келіп:

– Қарашы, не к�ріп тұрсың? – 
депті.

– Бұлтсыз ашық аспанды к�ріп 
тұрмын, – депті отағасы. «Енді мұнда 
қара» деп, айнаның алдына алып 
келіпті.

– Енді не к�ріп тұрсың?
– Nзімді к�ріп тұрмын.
– Терезеге қараған �мірді, айнаға 

қара ған �зін ғана к�реді, – депті 
абыз. – Терезенің де, айнаның да тегі 
– шыны. Айырмашылығы, айнаның 
сырты күміспен күптелген.  Соданда 
одан �зіңнен б�тен ештеңе к�ре 
алмайсың.

Күміспен күптеліп, алтынмен 
апталған кейбір басшылар мен бай-
лар �зін ғана емес, �мірді де к�рсе, 
халыққа қол ұшын созып қараса, 
�згелерге ғана емес, �зіне де пайда 
емес пе? «Адамның жақсысы �згелерге 
пайдасы тигені» депті адамзаттың 
асыл тәжді ақырғы Пайғамбары 
Мұхаммед. Кішіліктен асқан кісілік, 
қайырымдылықтан асқан қасиет жоқ. 
Мемлекеттік қызметкерді к�ркейтетін 
де осы қасиет. Қарапайымдылық 
ханға да жарасады. Аспандағы Ай мен 
Күндей айналаңа үнсіз сәуле шашып 
тұрғаннан артық бақыт жоқ.

Аман болайық.

АЛМАТЫ

ШЕНЕУНІКТЕР 
ұлтқа ұлтарақ болып жүр ме?

Сәбит ДОСАНОВ,
ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының 
лауреаты

Арғымаққа міндім деп,
Артқы топтан адаспа!

Асан қайғы

«Өмір – өте күрделі. Оның күнгейімен 
бірге көлеңкесі, тәттісімен бірге  ащысы 
да бар. Ащының дәмін татпаған 
тәттінің бағасын білмейді.
Бірде бал, бірде у беріп өтеді өмір.
Бақты да, қайғыны да көтере біл» 
депті Фирдоуси. Тарихтың  дауылдары 
мен жауындарында тапқанынан 
жоғалтқаны көп қайран қазақ тәтті 
мен ащының дәмін тата жүріп, 
ғасырлар бойы аңсаған арманы 
– Тәуелсіздікке қолы жеткен отыз 
жылда бір ғасырға жүк болар игі 
істерді жүзеге асырып, ТМД елдерінің 
көшбасшысына айналды. Бұның терең 
сырын:
– Ырыс қайда барасың?
– Ынтымаққа!
– Бақыт қайда барасың?
– Бірлікке! – дейтін атадан қалған асыл 
сөзді ту етіп ұстаған Ел мен Елбасының 
даналығы мен даралығынан табамыз. 
Иә, дала данышпандары айтқандай:
«Өсер елдің арманы көп,
Өшер елдің жанжалы көп».

уәдеге үйірлігі де мемлекеттік қыз-
меткердің беделіне нұқсан келтіріп 
жүр. Орындалмайтын уәде беріп, 
с�збұйдаға салғаннан г�рі ащы да 
 болса ашығын айтқан ж�н-ау.  Француз 
ғалымы Пьер Буаст айтқандай: «Лжи-
вые обещания раздражают больше, 
чем откровенные отказы». 

Құқық қорғау орындарының шор-
тандарға шамасы келмей, шабақтарды 
аулауы да мемлекеттік қызметкердің 
беделіне к�леңке түсіреді,  кейде тіпті 
күлкілі жайларға апарады. Бір ғана 
 мысал. Бір шаруа кісі бір қойын сойып, 
Астанаға келе жетса «тиісті қағазың 
жоқ» дегесін екі жүз теңге ұсынған ғой, 
полицейге. Соны «пара берді» деп, 
жерден жеті қоян тапқандай к�гілдір 
экран арқылы жарты әлемге жар 
 салып айтты. Студенттен азын-аулақ 
тиын-тебен алған оқытушы жайлы да 
БАҚ-та  айтылды. Ол да дұрыс шығар. 
�йтсе де, орыс әдебиетшісі Эдуард 
Севрус: «За мелкие преступления 
можно попасть в тюрьму, за великие 
– войти в историюдың» кері емес пе 
бұл?! Түйені түгімен, вагонды жүгімен 
жұтып жатқандар жайлы құқық 
қорғау орындар к�біне неге үнсіз қала 
береді? «Дүниеге құмарлық жеңген 
кезде адамға деген сүйіспеншілік 
жерленеді» (Салюский). Мұны да 
ұмытпайық, ағайын.

«Ел – әкімнің ажары,
�кім – елдің базары.
Аз бенен к�п теңелер,
�кімнің болса қажары» депті 

Кердері �убәкір. Осындай аталы с�зді 
мұрат етудің орнына, «�з командам-
ды жасақтаймын» дейтін сылтаумен 
кадр ларды оңды-солды ауыстыра 
беру де мемлекеттік қызметкердің 
 абыройын аспандатпаса керек. 
Біздіңше, �з  командасын жасақтауға 
Президент пен Премьер-Министрдің 
ғана құқы бар. Ол �згелерге жараса 
бермейді. Жарасады десек те, шек-
тен шықпау керек. Ал бізде шектен 
шығып кету фактілері де бар. Бір ғана 
мысал, ана бір жылы үш жылдың 
ішінде облыс әкімінің 4 орынбасары, 
39 басқарма, департамент, б�лімше 
бастығы, 11 аудан, қала әкімі, т.б. 
жұмыстан  босатылыпты. Осыншама 
ауыс-түйіс қаншалықты қажет болды 
екен?

Рас, Фазил Искандер айтқандай: 
«Власть – это такой стол, из-за 

келген азамат басқарудың т�менгі 
сатысының барлығында еңбек етіп, 
үлкен мектептен �ткеннен кейін ғана 
жоғары басшылыққа ұсынылғаны 
абзал. Сондай-ақ мемлекеттік қыз-
меткерлердің бизнеспен айналы-
суына тыйым салынғаны ж�н. Ол 
бизнеспен айналысса, қызметті кім 
атқарады? Соңғы кездері мемлекеттік 
қызметкерлердің ішінде доктор-
лар мен профессорлар да к�бейіп 
кеткендігі жасырын емес. Егер ол 
ғылыммен айналысар болса, онда 
мемлекеттік қызметте несі бар? 
Ол, ол ма?! Субұрқақ салғаны, арка 
орнатқаны, паркті кеңейткені үшін 
Мемлекеттік сыйлық алған биік билік 
иелері де бар. Айта берсек, бүгінгі 
күнде мемлекеттік қызметкерлер 
тарапынан асыра сілтеп жатқан кей 
жағдайларды ешкім жоққа шығара 
алмас дер едім. Қызметті жеке  басына 
пайдаланғаннан г�рі бюджеттің 
 жайын ойлаған ж�н.

Деректер бойынша, шенеуніктер 
тарапынан биылғы жылы мемлекетке 
миллиардтаған теңге зиян келтіріп, 
жауапқа тартылып жатқандар да, тіпті 
түрмеге тоғытылғандар да бар. Айта 
берсек, тізім жалғаса береді. Тағы бір 
тілге тиек етер мәселе, бізде шенеунік 
к�п. Екі жүз алпыс млн тұрғыны бар 
АҚШ-тың �зінде он т�рт министрлік 
болса, алпыс млн тұрғын бар  Англияда 
жиырма үш министрлік бар. Ал жүз 

 России» десе, ақын Рафаэль Альберти 
«Мой народ и я одно и то же» деген 
екен. Міне, осындай ізгі тілектер 
ел басқарып отырған әр басшының 
к�кірегінде жүрсе, қоғамымызда 
орын алып отырған бюрократтық 
тәсілдерге жол болмас еді. Кезінде, 
Дінмұхамед Қонаевтың тұсында 
 басшы қабылдауына телефон шалып, 
ешқандай кедергісіз-ақ кіре беруші 
едік, бүгінде кейбір шенеуніктер 
 демократия құндылықтарын бюро-
кратиялық әдістермен алмасты-
рып алған сыңайлы. Министрдің 
де, комитет т�рағасының да қабыл-
дауына кіру үшін ғана емес, тіпті 
телефонмен тілдесу үшін де үлкен 
«Қытай қорғанынан» �туге тура 
келеді. Жақында БАҚ-та министрдің 
қабылдауында болу үшін бір аза-
маттың 5 мың доллар пара бергені 
жайлы жазылды. Сұмдық қой! Бұдан 
асқан масқара бола ма?

Шенеуніктерге қатысты айта кететін 
бір жайт, қолына билік тиген кейбір 
азаматтардың қарапайым дылық, 
адамгершілік деген қасиет терден ада-
сып қалатындығы. Бұл дерт олардың 
туған-туыстарын да жайлай бастай-
ды. Осы тұста мына бір жағдай есіме 
оралып тұр. Нигерияның премьер-
министрі Адесейе  Огунлеве ұялы теле-
фонын барша халыққа  жария еткен 
екен. �ркім �зін толған дырған күрделі 
мәселелерді айтып телефон шалып 

...ДЕП ЖІБЕРДІ ЖӘДІГЕР

«ОРЫС ТІЛІНДЕГІ 
жарнаманы тоқтатыңдар!»

Әлем музейлеріндегі «Алтын адам»
Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі 2020 жылғы 18 наурызда Нью-Дели 
қаласындағы Үндістан Ұлттық музейінде «Ұлы дала: Уақыт. Кеңістік. Мәдениет» 
көрмесін ашады. Көрме Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Рухани жанғыру» бағдарламасы аясында ұйымдастырылған халықаралық 
«Алтын адамның» әлем музейлеріне шеруі» көрме жобасы аясында 2020 жылғы 
18 наурыз – 19 сәуір аралығында өтеді.
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Егемен ел, тәуелсіз мемлекет болып, 
еңсеміз көтеріліп отырған кезеңде 
осы жолда ересен еңбек етіп, 
халқымыздың мәдениеті мен 
ғылымын дамытуға өлшеусіз 
зор үлес қосқан тұлғаларды, 
біртуар азаматтарды 
ерекше атаған жөн. 
Солардың бірі әрі 
бірегейі – Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының 
академигі,  филология 
ғылымының докторы, 
 профессор, Қазақстан 
Республикасының 
еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері 
Шора Шамғалиұлы 
 Сарыбаев. Шөкең 
Ташкент қаласында 
әйгілі ағартушы, 
 айтулы әдіскер-ғалым,  
мыңдаған шәкірт 
тәрбиелеп шығарған 
ұлағатты ұстаз 
Шамғали Харесұлының 
 отбасында 1925 жылдың 
 2  наурызында дүниеге 
келген еді. Алматыдағы 
жалғыз қазақ орта мектебін, 
№12 мектепті 1944 жылы 
тамамдаған жас талапкер Қазақтың 
мемлекеттік университетіне оқуға 
түседі. Оны үздік бітіріп, аспирантураға 
қабылданады. 1954 жылы профессор 
М.Балақаевтың жетекшілігімен «Қазақ 
тіліндегі одағайлар» деген тақырып 
бойынша кандидаттық диссертация 
қорғайды. Міне, сол уақыттан бастап 
жарты ғасырдан астам уақыт ҚР ҰҒА 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтында жемісті еңбек етіп, өзінен 
соңғы жастарға үлгі-өнеге көрсетіп келді. 
30 жылдан астам уақыт тіл тарихы және 
диалектология бөлімінің меңгерушісі, 
1979-1987 жылдары Тіл білімі институты 
директорының орындасары қызметтерін 
атқарды.

СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, 
БІР СЫРЛЫ ҒАЛЫМ

1974 жылы «Қазақтың аймақтық лексико-
графиясы» атты тақырыпта докторлық дис-
сертациясын қорғады. Ш�кеңнің бұл жұмысы, 
шын мәнінде, күллі түркітану ғылымындағы 
аймақтық лексикография теориясына 
арналған тұңғыш зерттеу  болатын. Ғалым 
1983 жылы Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі ,  ал  2004 жылы 
толық мүшесі (академигі) болып сайланды. 
 Осылайша, академиядағы ғылыми еңбек 
жолын 1954 жылы аға ғылыми қызметкер 
ретінде бастаған Ш�кең академикке дейінгі 
атақ-дәреже баспалдақтарынан �тті. Соңғы 
жылдары ғалымды «Қайнар» университетінің 
дәрісханаларында, жас талап филологтар 
арасында жиі к�ретінбіз. Ол академиялық 
институтта да жоғары оқу орнында да жемісті 
еңбек етіп, жастарға озық үлгі-�неге к�рсетіп, 
жас ұрпақтың �зіне деген сенімін абыроймен 
ақтап келген еді.

Ш.Сарыбаев қаламынан 250-ден астам 
ғылыми мақалалар, монографиялық еңбектер, 
оқулықтар мен с�здіктер жарық к�рген екен. 
Ш�кеңнің қазақ тілінің тарихы мен диалекто-
логиясын, лексикологиясы мен лексикогра-
фиясын, терминологиясы мен грамматикасын 
зерттеуге қосқан үлесі, атқарған қызметі ұлан-
ғайыр. Ғалымның шығармашылық әлемінің 
ауқымы кең, сан қырлы. Оның еңбектері бір 
ғылым саласының немесе жалғыз қазақ тіл 
білі мінің аясына сыйған емес. Ізденіс алаңы, 
ғылыми �рісі түркітану шеңберінен де асып, 
жалпы алтаистиканың �зекті мәселелерін 
қамтыды. Ғалымның қазақ-моңғол тілдерінің 
туыстығын дәлелдеуге арналып, арнайы 
жазылған ғылыми мақалалары күні бүгінге 
дейін �зінің �зектілігін жоймаған, аса қардар 
еңбектердің бірінен саналады.

Ш.Сарыбаев тіл білімінің тарихын алғаш 
ғылыммен айналыса бастаған кезінен-ақ 
кешенді түрде зерттеген ғалым. Қазақ тіл 
білімі тарихын зерттеу бойынша алғаш 
 шы ғарған еңбегі – «Қазақ тіл білімінің биб-
лио графиялық к�рсеткіші» деп аталды. Ол 
1956 жылы жарық к�рді. Жас ғалым осы 
бағыттағы жұмыстарын ұдайы жүргізе оты-
рып, оның бірінші б�лімін 1960 жылы «Қазақ 
тіл білімі әдебиетінің библиографиялық 
к�рсеткіші» деген атаумен шығарды. Ш�кең 
осы анықтамалыққа А.Байтұрсынұлы, 
М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы, 
Х . Д о с м ұ х а м е д ұ л ы ,  Т . Ш о н а н ұ л ы ,  т . б . 
арыстарымыздың 140 еңбегін енгізеді. Nкінішке 
қарай, ол кезде партиялық-бюрократтық 
аппараттың �ктемдігі жүріп тұрған еді. Ғылыми 
әдебиетке қатаң бақылау жасалатын еді. Саяси 
себептерге байланысты аталмыш кітап пышақ 
астына түседі. Автор «саяси қате жасағаны 
үшін» қудаланады, с�гіс алады, меңгерушілік 
қызметтен босатылады.  Алайда ғалым 
осы бағыттағы �з зерттеулерін жалғастыра 
береді. 1965 жылдан бастап, «Қазақ тіл білімі 
әдебиетінің библиографиялық к�рсеткіші» 
деген атпен к�птомдық еңбегін жарыққа 
шығарады. Сондай-ақ ғалымның «Түркітану 
әдебиетінің библиографиялық к�рсеткіші» 
(1989), қазақ тіл білімі саласында қорғалған 
1000 диссертацияның библиографиялық 
к�рсеткіші (2003) жарық к�рген екен. Осы 
библиографиялық еңбектердің қазақ тіл 
білімінің тарихын зерттеуші адамға берері мол.

Грамматика саласында ғалымның «Қазақ 
тіліндегі одағайлар» (1954), «Еліктеуіш с�здер» 
(1960) атты монографиялары  жазылды. Ш�кең 
«Қазіргі қазақ тілі» (1962), «Қазақ тілінің 
грамматикасы» (1966), «Қазақ тілінің  тарихи 
грамматикасы» (1989) атты ака де миялық 
оқулықтардың авторларының бірінен сана-
лады. Шындығын айту қажет, жас ғалымның 
одағайлар мен еліктеуіш с�здерге арналған 
еңбектері осы с�з таптарының қазақ тілінде 
шынайы ғылыми талаптар, ғылыми жіктемелер 
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тұрғысынан саралануына жол ашты. Ол 
еңбектер бүгінгі күні де �з құндылығын 
жоғалтқан жоқ. 

Ғалым қазақ тілінің лексикография 
 саласына да айтарлықтай зор еңбек сіңірді. 
�р жылдары оның қатысуымен «Қазақ 
тілінің қысқаша этимологиялық с�здігі» 
(1966), «Қысқаша орысша-қазақша с�здік» 
(1987, 1990, 1993) жасалды. Ш�кең ғылым 
тілін, баспас�з беттерін ұдайы қадағалап 
отыратын. Тіліміздегі жаңалық атаулының, 
жаңа с�здердің қашан, қай кезде, қай кісінің 
қолданымында, қандай басылымда пайда 
болғандығын қаттап, белгілеп отыратын 
еді. Осындай, «инемен құдық қазғандай» 
жұмыстарды жасайтын. «Біз істемесек, кім 
істейді» дейтін.  Осылайша, «Қазақ тілінің 
жаңа атаулары» с�здігі дүркін-дүркін жарық 
к�рді. Ш.Сарыбаев үлкен «Қазақша-орысша» 
с�здіктің, сондай-ақ үлкен «Орысша-қазақша» 
с�здіктің негізгі құрастырушыларының бірі 
болды.

Ғалымның ерекше қызмет жасаған  саласы 
– диалектология болды. Зерттеушілердің 
анықтауы бойынша, ғалым еңбектерінің үштен 
бір б�лігін осы диалектология құрайды. Қазақ 
тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеуді 
сонау 1950 жылдардан бастаған Ш�кең қазақ 
диалектологиясының дамуына �зге диалекто-
лог ғалымдармен салыстыруға келмейтіндей 
зор еңбек сіңірді. Халықтық тілдегі с�здердің 
жалпыға ортақ әдеби нұсқаларынан �згеше, 
бейәдеби нұсқаларының да болатынын ерте 
аңғарған жас талапкер халық тілінің жергілікті 
ерекшеліктерін зерттейтін диалектология 
мәселесіне ерекше зейін қойып, қызыға 
шұғылданды. Жас ғалым 1955 жылы қазақ 
тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді жинау 
бойынша сұраулық даярлады. Бұл еңбектің 
диалектологиялық экспедицияға қатысушы 
мамандар үшін маңызы зор болды. Тіл та-
рихы үшін аса құнды материалдардың жыл 
�ткен сайын жойылып бара жатқандығын дер 
кезінде байқаған ғалым жыл сайын еліміздің 
түкпір-түкпіріне, сондай-ақ к�ршілес елдердегі 
қазақ диаспорасы мекендеген аймақтарға 
диалектология саласында жұмыс жасайтын 
кәсіби мамандардан жасақталған ғылыми 
экспедициялар аттандырып, 30 жыл бойы 
ел аузындағы асыл с�з байлығын жинақтау, 
жүйелеу, ғылыми тұрғыдан қорыту ісіне 
басшылық жасады. Бүкіл одақта, тіпті �зге 
түркі елдерінде болмаған диалектологиялық 
картотека қоры жасалды.Осындай жемісті 
жұмыстың нәтижесінде жинақталған бай 
ғылыми материалды қорыту барысында 
халықтық тілде жалпылама қолданыстағы 
әдеби нормалармен қатар, шағын аймақтық, 
жергілікті қолданымдағы бейәдеби диалектілік 
тілдік нормалардың болатыны фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық деңгейлерде 
жан-жақты дәлелденді. Бай диалектологиялық 
материал негізінде қазақ тіл білімінде ондаған 
докторлық, кандидаттық диссертациялар 
қорғалып, жүздеген мақалалар жазылды, 
с�здіктер түзілді. Қазақ тілінің даму тари-
хында ерекше орын алатын аса маңызды 
кезеңдегі жергілікті тілдік қолданымның 
шежіресі, ғылыми жіктемесі жасалды. Мұндай 
зерттемелердің маңызы жылдар �ткен сайын 
айқындалып, олардың тілдің тарихы үшін, 
 келер ұрпақ үшін құндылығы арта түседі. 

Ш.Сарыбаев белсене араласып, басы-
қасында жүрген маңызды да мәнді жұмыс-
тардың бірі – тарихи салада академиялық 
ғылыми жинақ шығару ісі болды. 1958 жылдан 
бастап шыға бастаған «Қазақ тілі тарихы мен 
диалектологиясының мәселелері» атты ірі 
ғылыми зерттеулер, мақалалар жинағының 6 
басылымы жарық к�рді. Осы жұмыстардың 
арқасында қазақ тілінің тарихы мен диа-
лектологиясына қатысты ғылыми мәселелер 

шеңбері айқындалып, салалық зерттемелердің 
 теориясы мен әдістемесі шыңдала түсті. 
Ш�кең, сондай-ақ «Қазақ диалектологиясы» 
атты ғылыми жинақтың да жоғары ғылыми 
деңгейде даярланып, шығып тұруына зор еңбек 
сіңірді. 

Диалектология саласындағы теориялық-
практикалық, ғылыми-ұйымдастырушылық 
жұмыстардың жан-жақты, толыққанды 
атқарылуын к�земелдеген ғалым педагоги-
калық институттар мен университеттердің 
 филология факультетінің студенттеріне 
а р н а л ғ а н  т ұ ң ғ ы ш  о қ у л ы қ т ы  д а  ж а з-
д ы  ( Ғ . Қ а л и е в п е н  б і р г е ) .  « Қ а з а қ 
 диалектологиясы» деген атаумен 1967 
жылы алғаш жарық к�рген бұл оқулық 
кейін дүркін-дүркін жарық к�ріп жатты... 
Ғалым �зі басқарып отырған б�лімнің 
қызметкерлерін жұмылдыра отырып, қазақ 
тіліндегі аймақтық лексиканы түбегейлі 
зерттеуді қолға алды. Осы тұрғыдан  ерекше 
құнды еңбектердің бірі – «Қазақ тілінің 
аймақтық лексикасы» атты ұжымдық моно-
графия (1989) болды (О.Нақысбековпен 
бірге). Ғалым осы салада к�п зерттеулер 
жасады. Солардың нәтижесінде, қазақ тіл 
біліміндегі аса ірі к�лемді (80 б.т.), сапа-
лы жасалған с�здіктердің бірі – «Қазақ 
тілінің аймақтық с�здігі» дүниеге келді 
(2005). Ш�кеңнің бірден-бір басшылығымен, 
ұйымдастыруымен жүргізілген ғылыми 
жұмыстардың және бір парасы – «Қазақ 
тілінің диалектологиялық с�здігі» болды. 
Алғаш рет 1969 жылы жарық к�рген с�здік 

атауынан бірдеңе қалды ма?» деп сұрады. Ол 
кезде институтта лексикологиядағы осындай, 
әртүрлі лексикалық с�з топтарының атаулары 
бойынша тақырып алу «модный» болатын. 
Этнолингвистиканың жаңадан қарқын алып, 
�бекең мен оның шәкірттерінің арқасында 
қаулап дамып келе жатқан кезі еді. Мен білетін, 
менімен бірге оқыған жора-жолдастарымның 
бәрі дерлік осы бағытта тақырып алған екен. 
Ш�кең болса, «жоқ, Мархабат, ол тәрізді атау-
лар қалған жоқ» деп, аңшылық лексикасынан 
бастап, киіз үйдің атауларына шейін, бастан-
аяқ түгендеп, түгел түсіндіріп берді. Ол кезде 
біздің институтқа Орта Азиядан, Алтайдан, 
Сібірден келіп тақырып алушылар да к�п еді. 
Шынында да, жақсы тақырып алу мәселесі 
қиын шаруа еді. Ш�кең енді менің �зімнен 
сұрады. «Тілдегі қай сала, қандай тақырып 
қызықтырады?» деді. Мен баяғы «мифоло-
гия, с�здің этимологиясы, с�здің бастапқы 
түбірлерінің мән-жайы қызықтырады» деп 
жауап бердім. Сол кезде ол кісі маған мына-
дай ақыл айтты: «�зіңнің қызығатын, жақсы 
к�ретін тақырыбыңды ешкім сенен тартып 
ала алмайды. Nмір ұзақ, �міріңде әлі талай 
тақырыппен айналысасың. Бір тақырыпты 
зерттеуді бастасаң, бұл сен �мір бойы осы 
тақырыппен қаласың деген с�з емес. Nмірің 
ұзақ болсын!» деді. Сосын: «мына қазақ тілі 
бойынша зерттеулердің тарихына к�з салсақ, 
ең к�п жарияланған еңбектер – с�здіктер екен. 
Қазақ тілі лексикографиясының тарихы,  жалпы 
лексикографияның теориялық мәселелері 
ж�нді зерттелген жоқ. Менің ақылымды 

АЛТЫН ОРДА 
МҰРАСЫ

Таңбасы тасқа түскен тарихи кезеңнен қаламмен қағазға 
�рнектеген заман келбетіне ауысқан Алтын Орда – жаңа дәуір. 
Nйткені түркі халықтарының жартылай отырықшылыққа 
бейімделіп, қала мәдениеті мен дала мәдениеті қатар дамыған 
шақ. Ғылым-білім кеңінен жайылып, әдебиет пен мәдениет 
к�теріле түскен, �ркениетті қоғамның негізі осы дәуірде қалана 
бастады. Ілияс Есенберлиннің «Алтын Орда» тарихи роман- 
трилогиясын оқыған оқырман сол кездің келбетін, замана сипа-
тын, дәуір бағдарын түсіне алса керек-ті. К�шпелі ғұмыр салты-
нан жартылай отырықшы қалыпқа бейімделу қала мәдениетін 
қалыптастырып, дала �ркениетін �сіре түсті. Сәні мен салтанаты 
келіскен Сарай-Берке, Сарай-Бату сынды астаналардың қалануы, 
Ұлытауда Жошы ханның кесенесінің салынуы, шығыстық 
шайырлардың қалдырған әдеби мұралары – бәрі де Алтын Орда 
дәуіріне тән. 

Сауда-саттық байланыстармен мәдени �ркендеу қатар жүргені 
белгілі. Бұл турасында Ұлы Жібек Жолы туралы айтпасақ та 
түсінікті. Ал Алтын Орданың сыртқы саясаттағы үстемдігі мен 
сауда байланыстары қалаларды мәдени орталыққа  айналдырды. 
�сіресе, Сарай-Бату, Сарай-Берке, Үргеніш, Хорезм, Сығанақ 
сияқты қала-кенттерде сауда мен қол�нер �ркендеп,  ғылым, 
мәдениет, әдебиет, к�ркем�нер дамыды. Мысалы, 1357 жылы 
Махмұт �лиұлы Кердері Алтын Орданың астанасы Сарай 
қаласында �зінің прозалық к�ркем әдеби шығармасы «Наһжи ұл 
фарадис» кітабын жазды.

Деректерді с�йлетер болсақ, әдебиетте Хорезмидің 
«Мұхаббатнамесі», Құтба ақынның «Хұсрау мен Шырын» 
 поэмасы, Сайф Сарайидің «Гүлстан бит түркиі» («Түркіше 
Гүлстан»), Рабғузидің «Қисса сул әнбиясы» («Пайғамбарлар 
 туралы қысқа әңгімелер»), к�не қыпшақ тілінде «Кодекс 
 Куманикус» («Құман тілінің с�здігі») сынды шығармалар Алтын 
Орда дәуірінде дүниеге келген.  �деби жәдігерлердің бірінің мән-
мазмұн тереңіне к�з жіберсек, «Хұсрау мен  Шырын»  поэмасында 
шынайы махаббаттан б�лек, арамдық пен зұлымдықты, қастандық 
пен сатқындықты, �сек пен �тірікті әділдік пен адалдық жеңіп 
шы ғатыны жазылған. Демек, адамгершілікті дәріптеу мен 
адал дыққа сүйіспеншілікті жырлау арқылы адамды ізгілікке 
жетелеген. Алтын Орда дәуіріндегі әдеби ескерткіштердің қай-
қайсысы да қыпшақ-оғыз немесе оғыз-қыпшақ аралас тілінде 
жазылған. Қазақ тілі қыпшақ тілдерінің бір тармағы болып 
есептелетінін ескерсек, Алтын Орда дәуіріндегі әдебиетті де 
қазақ әдебиетіне ортақ мұра деп қарастыру әбден орынды. Яғни, 
сол әдеби жәдігерлер негізінде кейінгі қазақ әдебиетінің �рісі 
кеңіп, бұғанасы беки түсті. Олай дейтініміз, тарих толқынында 
жәдігер болған құндылық келер ұрпақтың бойына сіңіп, ойына ой 
қосып, жол-бағдар болатыны уақыт тезінен алынған негіз. Алтын 
Орда дәуірінде жалпы түркілік әдеби тілдің бір нұсқасы есебінде 
�з әдеби тілі, оның к�ркем әдебиет стилі және іс-қағаз стилі 
қалыптаса бастаған еді. Кейіннен бұлар, барлық қыпшақ, оғыз 
тілдері сияқты, қазақ әдеби тілінің дамуы барысында алғашқы 
бастаулардың бірі ретінде қызмет етті. Жазба әдебиеттің пайда 
болған кезеңі десек те, ауыз әдебиетінің жанданып тұрғанын 
ұмытпауымыз керек. 

Уақыт бағаны алға жылжыған сайын адамзат �ркениетке, 
дамуға ұмтылатынына қатпарланған тарих беттерінен куәміз. 
Дегенмен, регресске ұшырап, талқандалып кері кеткеніміз де 
бар. Соның ішінде Алтын Орда мәдениеті прогресстік қызмет 
атқарғанына тағы да к�зіміз жетіп отыр. Түркі мен моңғолдың 
ортақ иелігіндегі мемлекеттің Дешті Қыпшақ даласында саяси-
тарихи �згеріске, әдеби-мәдени ілгерілеуге, ғылым-білім дамуына 
ықпал еткені айқын. 

�зімбек ҚОЙЛЫБАЙ,
ҚазҰУ Журналистика факультеті 

Баспа ісі және радекциялау кафедрасының 
ІІ курс студенті

Хандық тарихтың 550 жылдығын мемлекеттік деңгейде атап 
өту арқылы елдік рухты оятып, ұлттық танымды кеңейттік. 
Әйтсе де, бес ғасырлығы бергі жағы, бес мыңжылдық 
терең-тамырлы тарихымыз бар. Сақ пен ғұннан бастау 
алып, көне түркі дәуірімен жалғаса келіп, уақыттың «тарих» 
жүйрігі Алтын Орда дәуіріне бас сұғады. Бұл Шыңғыс хан 
империясының заңды жалғасы іспетті Дешті Қыпшақ дала-
сында іргесін тіккен түркі мемлекеті болатын. 

кейін толықтырылып, жаңартылып 1996, 1999 
жылдары екі кітап түрінде шықты...

Ш�кең артында жақсы шәкірттер қал-
дырған ұлағатты ұстаз. Оның жетек шілігімен 
15  ғалым диссертация қорғаған.  Олар 
жоғары оқу орындарында, ғылыми-зерттеу 
 институттарында табысты еңбек етіп келеді.

Ш.Сарыбаев – туыстас түркі, әсіресе 
қырғыз ағайындардың ғылымына зор еңбек 
сіңірген ғалым. 1980 жылдардан бастап, 
Қырғызстанда диссертация қорғау Кеңесінде 
мүше, т�рағаның орынбасары болып, �німді 
еңбек етіп, қырғыз филологиясында жаңа 
докторлардың, ғылым кандидаттарының �сіп 
шығуына қызмет жасады. Қырғыз ғалымдары 
ол кісіні үлкен силастықпен, қимастықпен еске 
алады. Ғалым 1980-1994 жылдары Тіл білімі 
институтында, ҚазҰУ-да мамандандырылған 
қорғау кеңестерінде мүше болып, қазақ 
филологиясының �суіне жақсы үлес қосты. 

Қазақ тіл білімі мен түркітануда �зіндік 
зерттеу бағыт-бағдарын салған, �зіндік ғылыми 
мектебін қалыптастырған к�шбасшы ғалым, 

ұлағатты ұстаз, жоғарыда с�з болғандай, 
Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың отбасында 
жас кезінен жақсы тәлім-тәрбие к�рді.   Осыдан 
да болар, Ш�кең, �зінің �мірлік жолында 
бірден дара тұлға ретінде қалыптасуға бағыт 
алды. Nз �мірін �зі құруға, тіршілікте ешкімнің 
жәрдем, к�мегінсіз жеке-дара қимыл жасауға 
дағдыланды. Солай бола тұра, �зінің жас кезінен 
бастап �згелерге, �зінің қатарластарына, �зінен 
кіші балаларға әрдайым қол ұшын беруге, 
к�мектесуге даяр болып �седі...

Жаны жайсаң, �згеге ұқсамайтын к�ркем 
мінезі бар Ш�кеңнің жүрген жерінде, қоршаған 
ортасында алатын орны б�лек-тін. «Күлкі – 
дүниенің мүлкі» деп, үнемі қалжың айтып, 
�зімен қатар, тең құрбы, жора-жолдастарын, 
сондай-ақ соңынан ерген іні-қарындастарын 
күлкіге қарық қылып жүретін кісі еді. Қалжың 
с�зді, күлдіргі әзіл әңгімені үнемі ж�нін, 
жолын, орнын тауып айтатын. Ол кісінің 
айтқан әңгімесін тыңдай бергіңіз келетін. Жан 
саулығы мен ден саулығы  бойынша �мірде 
к�рген теперіші, қиыншылығы аз болмаса 
да, ол туралы тіс жарып, ләм деп айтқанын 
к�рген емеспіз. Жоғарыда с�з болғандай, 
�зге адамдардың жағдайын, жай-күйін үнемі 
сұрастырып, �зі сұрап, қолынан келгенше 
жәрдем-к�мегін, айтар ақыл-кеңесін аямайтын 
жан еді. Nзгеге қуаныш сыйлауды �зінің басты 
міндеті сезінетін еді. Nмірде үлкен оптимист 
адам болатын. Nз басым осындай ізгі тұлғалы 
кісінің тәлім-тәрбиесін к�ргеніме қуа ныш-
тымын. Nмір мен саясаттың бұралаң-бұра лаң 
жолдарында �з принциптерінен, кісілік қасиет-
терінен таймайтын, айнымайтын адам еді. 

Ағаның ағалығын к�п к�рдім. Соңынан 
ерген жастарға жақсы аға бола білетін кісі еді. 
�рқашанда шын аға, жанашыр аға болатын. 
Nткен ғасырдың 80-жылдары ұстазым  Мархабат 
ағайға (профессор Мархабат  Томанов) еріп, 
Тіл білімі институтына келдім. Ол кезде 
институттағы ғылыми тақырыптарды тіркеуге 
жауапты адам, жалпы тақырып  бойынша 
кеңес беретін жауапты кісі Ш�кең болатын. 
Мархабат ағай мені ертіп сол кісіге барды. 
Менің ж�німді айтты. Ол кісі қалжың-шыны 
аралас, Ш�ке, «ұшқан құс, жүгірген аңның 

алсаң, қазақ лексикографиясының тарихымен 
айналысқаның ж�н. Осы біздің академияның 
кітапханасында да қазан т�ңкерісіне дейінгі 
кезеңде жарық к�рген біраз с�здіктер бар. 
Ұлттық кітапханада да бар. Оларды зертте. 
Мәскеуге, Ленинградқа бар. Кітапханалар 
мен архивтерде жұмыс жаса. Осы салада саған 
ешқандай кедергі болмайды. Жолың ашық 
болады» деді. Мен Ш�кеңнің ақылын алдым, 
айтқанын істедім. Мәскеу, Ленинградқа 3-4 
рет барып, орталық кітапханаларда, Ғылым 
Академиясының Ленинградтағы б�лімшесінде, 
Шығыстанушылар архивінде, талай- талай 
жерлерде жұмыс жасадым. Мәскеудегі 
 Ленин атындағы орталық кітапхананың 
 сирек кездесетін кітаптар қоры,  Ленинградта 
 Салтыков-Щедрин атындағы к�пшілік 
кітапхананың сирек қолжазбалар қоры, 
 Аделунг архиві, Шегрен архиві, Паллас архиві... 
тағы біраз архивтерді ақтардым. «�улие Гурий 
бауырластығының» қызметіне қатысты мате-
риалдар, академик Фальк, Г.Ю.Клапроттуралы 
деректер – осылардың бәрін де сол сапар-

лар кезінде жинақтадым. Мәселені білетін 
адамның дер кезінде ж�н, дұрыс айтылған 
ақылының қаншалықты пайдалы болатынын 
сонда аңғардым. Жас кезіңде осындай тура жол 
сілтейтін, ж�ні түзу ақыл беретін ағалар к�п 
болса ғой, шіркін, деп ойлайсың...

Үлкен ұстаздың, бүкіл елімізге әйгілі 
 педагог ғалымның перзенті болу оңай  болмасы 
белгілі. Балалары аталарының, әкелерінің 
к�леңкесінен шыға алмай қалған әулеттер аз 
емес. Осы үлкен сыннан Ш�кең абыроймен 
�тті. Nзі ғана болып-толмай, �згелердің де үлкен 
кісі, абзал азамат, ірі тұлға болуына қолынан 
келген к�мегін жасады. Сарыбаевтардың 
Ш�кең бастаған кейінгі ұрпағы да �з сала-
сында к�рнекті іс тындырған білімді де білікті 
азаматтар санатында. Ш�кең туған інісі Болат 
ағаның �нер саласын таңдауына, қазақтың 
ескі ұлттық аспаптарын тірілтіп, жинақтауына, 
оларды музыкалық аспап ретінде қайтадан 
 жандандыру, жаңғырту ісінде табысты жұмыс 
жасауына себепкер бола білді. Осыдан қазақ 
�неріне қаншалықты зор пайда келді! Оны осы 
салада жүрген мамандардың бәрі де біледі.

Қорыта келгенде, «жақсының жақсылы ғын 
айт, нұры тасысын» дегендей, Ш�кең туралы 
жақсы с�здерді к�п жаза беруге болады. Ш�кең 
мемлекеттік тілді зерттеуге, оның «қазақ 
тіл білімі ғылымы» атты саласын дамытуға, 
ғылыми-ұйымдастыру істерін дұрыс жолға 
қоюға зор еңбек сіңірген, шын мәнінде сегіз 
қырлы, бір сырлы ғалым. Ұлы тұлға. Қазақ 
мәдениетінің қайталанбас, біртуар тұлғасы...

Осы жоғарыда  жазылған жайларды 
 ескере отырып, �з тарапымыздан бір ұсыныс 
 жа са ғы мыз келеді. Айтпағымыз: ұлы ғалым, 
ұлағат ты ұстаз, к�рнекті қоғам қайрат -
керінің асыл бейнесін мәңгі есте сақтау мақ-
сатында Нұр-Сұлтан, Алматы қала ларындағы 
к�шелердің біріне оның есімі берілсе, нұр 
үстіне нұр болар еді деп ойлаймыз.

Мырзабек МАЛБАҚОВ, 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты тіл тарихы және диалектология 
б*лімінің меңгерушісі, филология ғылымының 

докторы, профессор

Ғалым қазақ тілінің лексикография саласына да айтарлықтай зор 
еңбек сіңірді. Әр жылдары оның қатысуымен «Қазақ тілінің қысқаша 
этимологиялық сөздігі» (1966), «Қысқаша орысша-қазақша сөздік» (1987, 
1990, 1993) жасалды. Шөкең ғылым тілін, баспасөз беттерін ұдайы қадағалап 
отыратын. Тіліміздегі жаңалық атаулының, жаңа сөздердің қашан, қай кезде, 
қай кісінің қолданымында, қандай басылымда пайда болғандығын қаттап, 
белгілеп отыратын еді. Осындай, «инемен құдық қазғандай» жұмыстарды 
жасайтын. «Біз істемесек, кім істейді» дейтін. 

«АДАЛДЫҚ – 
АСЫЛ МҰРАТЫМ»

Біз бұны Ш.Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасының «Коворкинг» орталығында �ткен 
ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайырбек 
Асановтың 75 жас мерейтойына арналған «Адалдық – асыл 
мұратым» атты оқырмандармен сырласу кешінде тағы да 
аңғардық. Қайрекеңді бұған дейін облыс әкімі Бердібек 
 Сапарбаев та құттықтап, құрмет к�рсеткені к�пшіліктің есінде.

Іс-шарада алғаш с�з алған Қайырбек Зәйтүнұлы  8-сынып 
оқып жүргенінде мектебінде белгілі қаламгер Камал 
 Смайыловпен мағыналы кездесу �ткенін, сол кездесу әсерінен 
алғашқы жырларын жаза бастағанын айтып, оқырманға 
«Нұрлы дүние» атты жаңа кітабынан бірнеше �леңін оқып 
берді. «�лемді тіл, музыка, математика ұстап тұрады» деп 
толғанған ақын студент жастарға �сиет боларлық к�п 
тағылымды с�здер толғады.

Мұнан соң, профессор, филология ғылымының докторы 
Сәмен Құлбарақ ақынның «Менің болмысым», «Түңілмеймін», 
«Күзгі шуақ», «Nмір – күрес», «Туған жер», «Алла деген 
жүрегімде жазу бар» атты �леңдеріне талдау жасап, ешкімге 
ұқсамайтын ерекшелігіне тоқталды. Жазушы Елен �лімжан, 
Мойынқұм ауданының Құрметті азаматы, құсбегі Жапар 
Сатылғанов кеш иесінің қарапайым қасиеттерін, жанының 
ізгілігін бағалап, ой сабақтады. Оқырман Майко Қайыпова 
да тілектестігін білдірді. Аталған кітапханадағы «Қаламгер» 
клубының мүшелері, студенттер Ерасыл �уезбай мен Құралай 
Жаһан Қайрекеңнің және Күләш Ахметованың жырларын үлкен 
толғаныспен оқып берді. Жас әншілер Қарлығаш Ергеш, Жазира 
Тұрғын әуезді әннен шашу шашты. Кешті кітапхана қызметкері 
Ақнұр Сұлтанбекованың жоғары деңгейде жүргізгенін айта 
кеткен ж�н. Іс-шараны Ш.Уәлиханов атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапхана директоры Эльмира Абдинова 
қорытын дылап, кеш иесіне ұзақ ғұмыр, шалқар шабыт тілеп, 
кітапханашылар атынан сыйлық тарту етті. 

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

Ақындық – Жаратушы нәсіп еткен аяулы сезім. Ақынның 
көзімен қарағанда кейбір қарапайым нәрселердің 
ғажайыпқа айналып кететіні бар. 

КЕЗДЕСУ

ТАРИХИ ТАНЫМ
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аралына тамсана қарап, ұзақ тұратын 
қонақтардың да ерекшелігі  еді . 
Жидебайға Алматыдан журналис-
тер арнаулы келіп, бақты лентаға 
түсірді. Кейде сенбі немесе жексенбі 
күндері аудан орталығынан жоғары 
сынып оқушылары немесе мекеме 
қызметкерлері келіп сенбілік жасай-
тын болды. Олар қолдарына шелек, 
күрек алып қолғабыс ұйымдастыратын. 
Мұндай қолғабыстар бақ мүддесі үшін 
�те пайдалы болатын.

Жидебай басындағы ұлы Абайдың 
бейіті  т�ңірегін абаттандырған 
еңбегіміз елеусіз қалған жоқ. Ол 
 туралы бүкіл республикаға жария 
етілді. Қазақ әдебиетіндегі ғылыми-
қиял жанрының майталманы, КСРО 
Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы н ы ң  м ү ш е с і , 
Республикаға еңбегі сіңген зейнеткер, 
атақты жазушы Медеу Сәрсеке ақын  
Абай туып-�скен жері – Жидебайға 
барған сапары туралы сол кездегі 
«Социалистік Қазақстан» (қазіргі 
«Егемен Қазақстан») газетінің 1964 
жылы қазан және 1965 жылы қыркүйек 
айларында жариялаған очерктерінде, 
Абай бейітінің  басына жасыл желек 
жасаған Құрбан Сыдықовтың еңбегін 
жұртшылыққа таныстырған еді.

Осылайша ұйғырдың бір қатардағы 
қарапайым отбасы бес жыл ішінде 
түркі әлемінің данышпан ғұлама 
ақыны, адамзаттың алыбы – хакім 
Абайға деген ыстық махаббатын, 
ізгі ниетін ұлы тұлғаның туып-�скен 
жері Жидебайға гүлден алаң, ағаштан 
 орман жасаумен дәлелдеген еді.

Осы қысқаша естелік әңгімемді 
Медеу Сәрсекенің «Социалистік 
Қазақстан» газетінің 1964 жылғы №243 
н�мірінде жарияланған «Жапандағы 
жасыл бақ» атты очеркінен алынған 
үзіндімен аяқтағым келіп отыр.

«Күн Шығыстың желкесіне асыла 
бергенде аттанып кеттік. Алдымызда 
к�лденең к�сіліп жазық жатты. Сонау 
жақтан  менмұндалап Қарауыл тұрды. 
Қимас жолдасым қалғандай әлсін-
әлсін бұрылып артыма қараймын. Бір 
сәт Мұхтар �уезовке қосылып «... тақыр 
құм мен тастақты жарып, әлсіз, нәзік 
шешек атып, жас шынар пайда болған. 
Сондай бір �мір гүл шашқан» десем, 
кей сәт Дәрменге ілесіп  «... ен дала, мол 
сахараның бар бойында ол дәндерің 
�сіп келеді... К�п �сіп, к�ктей �сіп 
келеді...Nсе бермек күн санап та, жыл 
санап» дегім келгендей.

Рас, бұл арада мен ұлы �уезовтің 
с � з і н  � з і м ш е  қ а й т а л а ғ а н  е д і м . 
Бейнелеп жеткізген пікірін тура 
мағынасында оқыған едім. Бұның 
�зі ен сахараның �мір бойы аңызақ 
жел мен суық аязды ғана к�ріп келе 
жатқан мынау ақ жазықтың орта-
сына қонған гүл мен бақ аралының 
�міршең болуын тілеген к�ңілімнен 
туған-ды.  �рі бұл сезім әрбір с�зін 
Абай аталап с�йлеп, тіпті ақынға  деген 
ыстық махаббатын бауырындағы 
б�бегіне де, бүкіл үй ішіне де себе 
білген Құрбан Сыдықовтай азаматтың 
жаhандағы �згеше ерлігіне масаттану-
дан да  туған-ды».

Шухрат СЫДЫҚОВ,
 техника ғылымының 

кандидаты, профессор,
 ҚР Білім беру саласының үздігі

Солдан екінші Құрбан Сыдықов

Тағдырдың тәлкегі, әртүрлі жағдай 
және әртүрлі себептермен жол түсіп, 
1962 жылдың басында Семей облысы 
Абай ауданына келіп қоныстандық. 
Туып-өскен жеріміз Тарбағатай өлкесі 
Шәуешек қаласынан кетуге бірден-бір 
себеп болған жағдай – әкеміз Кұрбан 
Сыдықовтың Қытай өкіметі тара-
пынан жүргізілген «ашыла сайрау», 
 «бар лық гүлдер тең ашылсын, барлық 
құстар тең сайрасын» деп атала-
тын саяси ойынның құрбаны болуы. 
1958 жылы өтірік-өсек, ойдырма 
күнәларды тағу нәтижесінде әкемізге 
 «оңшыл- ұлт шыл» атақтары тағылып, 
бір-ақ күнде бес жылға түрмеге 
тоғытылған еді.

ЖИДЕБАЙ 
ИРАНБАҚҚА ҚАЛАЙ АЙНАЛДЫ?

С о д а н  Қ ы т а й д ы ң  е ң б е к п е н 
түзеу түрмесінде т�рт жыл отырып 
шыққан әкеміз, 1962 жылы бүкіл 
Тарбағатай �лкесі к�теріліп, Кеңес 
Одағына қарай бет алған шақта, біз 
де ешбір ойланбастан отбасымызбен 
Қазақстанға к�шіп келіп, пана тапқан 
едік. �кем сол жылдың  жазында Абай 
Құнанбайұлының бейітіне барып 
Құран оқып қайтты. Біраз уақыт 
�ткен соң, сол кездегі аудандық пар-
тия комитетінің І хатшысы Кәрім 
Нұрбаевқа жазылып, қабылдауында 
болған кезде:

«Nткенде әдейі к�лік жалдап, 
Абай атамның басына барып тізерлей 
отырып, тағзым етіп Құран оқып 
қайтқанмын. Ақылына,  парасатына, 
д а н ы ш п а н д ы қ  н а қ ы л ы н а  б а с 
игенмін. Бірақ сондай ұлы адамның 
ескерткішінің жалғыз тұрғанын 
к�ріп, аңызақ қыдырған ақ жазықта 
оқшау да оңаша қалғанына �кініп, 
бір «әттеген-айды» ішіме түйе кеткен 
едім.  Келе-келе сол �кінішім маған 
құса боп жабысты. Жатсам-тұрсам 
есімнен кетпейтін болды. Содан к�п 
ойдың толғанысы шыдатпады, енді 
�зіңізге келіп отырмын» деген.

Ол тағы да: «Мен бұрыннан Абай 
атама сыртынан табынатынмын, 
хакім Абай қазақтың ғана ұлы ақыны 
емес, ол бүкіл түрік тілдес халықтар-
дың аяулы да ұлы перзенті, кемеңгері, 
с�з патшасы, біз Шығыс Түркістанда 
ол кісіні пір тұтатынбыз. Неліктен осы 
күнге дейін бейіттің маңайына бірде-
бір ағаш екпегенсіздер» деп сұрақ 

ауылы нан 25 шақырымдай жерде. 
Арнайы салынған тақтайдай тас 
жол тұп-тура Жидебайға апарады.  
Жол-ж�некей к�ретініңіз қалың ши, 
жатаған мал қоралары, к�з жеткісіз 
мол жазық дала. Т�бешіктің үстінде 
ақ қыстау орналасқан. Оның бергі 
жағында шифер шатырлы фин типтес 
үш үй бар. Оның бірі – айналадағы 
бақташылардың балалары оқитын 
бастауыш мектеп, екіншісі – солар 
жататын интернат, үшіншісі – мұғалім  
тұратын үй. Ақынның үйі жатаған 
шарбақпен қоршалған ақ ғимарат.

«Бір Аллаға сыйынып, жолымыз оң 
болсын» деп, Абай атамның қыстауына 
да к�шіп келдік. Жидебайға к�шіп кел-
ген соң, анамыз қыз  босанды. Ырым-
дап атын Абайғайша деп қойдық. 
 Сонымен не керек, белімізді бекем 
байлап, шалбарымыздың балағын 
түріп алып, кетпенімізді арқалап 
ескерткіш  басына келдік.

Шынымен-ақ, райком хатшы-
сы айтқандай, жер бетінің 15-20 
сантиметрі сортаң топырақтан тұрса, 
асты қиыршық тас екен. Жердің 
топырақ қабатын алып  тастап, 
 тасты қабатын 40-50  сантиметрге 
дейін қырып алған соң,  дайын 
болған шұңқырды қара топырақпен 
толтырдық. Қара топырақты Шың-
ғыстаудың б�ктерінен тасыдық. 
Қазылған шұңқырдың ұзындығы 200 
метрге жуық. Орта есеппен 60 текше 
метрдей топырақ тасылды. Аталған 
жұмыстардың барлығын әкеміздің 
басшылығымен інім екеуміз және екі 

жалданбалы жұмысшының күшімен 
1,5 айдың ішінде атқарып бітірдік.

1962 жылдың күз айында үш мың 
түп, келесі жылдың к�ктемінде тағы 
да бір мың түп ағаш егіп, оларды жаз 
бойы күтіп, баптадық. Ол үшін алты 
жерден құдық қазып, бейіт басындағы 
және жол бойындағы ағаштарға арба-
мен тасып су құйдық. 1963 жылдың 
күз айы мен 1964 жылдың к�ктемінде 
тағы да 4300 түп ағаш егіп, қосымша 
тағы ек і  құдық қаздық.  Еккен 
ағаштарымыздың түрлері әрқилы: 
қарағаш, жиде, терек, долана, алма, 
үйеңкі тағы басқалар. Егілген ағаш 
және гүлдің саны жыл сайын к�бейіп, 

қызыл-жасыл гүлдер �скен алаңға 
және ағаштар �скен орманға айнала 
бастады.

Жидебайдағы үлкен жаңалық – 
осы орман-бақ. Бұл – жалғыз Жидебай 
ғана емес, бүкіл Абай ауданы үшін тың 
да �згеше игілік. Соған орай мұндай 
ерекше іске қамқорлық та, айрықша 
құрмет те к�бейе бастады. Халық 
мақтанышы Абайдай ұлы перзенттің 
мүрдесі жатқан орынға сұлу нышан 
беру үшін біз де аянып қалған жоқпыз. 
Бірде Алматыдан келген қонақтарды 
ертіп Жидебайға келген райком хат-
шысы Кәрім Нұрбаев, к�геріп �сіп 
тұрған ағаштарды және қызыл-жасыл 

ашылған гүлдерді к�ріп, қуанышын 
жасыра алмай, әкемнің қолын қатты 
қысып тұрып:

– Құреке, сен екі с�йлемейтін, 
айтқан с�зінде  тұратын,  нағыз 
еңбекқор азамат екенсің. Екі жылға 
жетпейтін уақыт ішінде біз 60 жыл-
дан бері істемеген ізгілікті жұмысты 
атқарыпсың, жарайсың, саған мың 
да бір рақмет, – деп шын к�ңілімен 
ризашылығын білдірген еді.

Сәтті болғаны сол жаз айында екі 
құдыққа қуатты моторы бар екі  насос ор-
натылды. Ішектей шұбатылған түтіктер 
бойымен зыр жүгірген су лақылдап 
барып тарам-тарам арықтарға т�гіле 
бастады. Арықтар болса сылдыраған 
шыңырау суын әрі қарай домалатып 
гүл алаңдарын суғара бастаушы еді. 
�лдеқайдан жинала қалған алқызыл, 
ақ сары к�белектер гүл үстінде ұшып 
жүретін болды. Бұл к�ріністің бір 
ерекшелігі, осы алаңды қоршаған 
сұрғылт, сортаңы шыққан сусыз,  жусан 
мен шиден басқа тірлік белгісі жоқ 
жадағай далда еді. Ол ерекшелік – 
далаға жалғыз �нген шынардай боп 
айналасына парасатпен толғана қарап, 
терең ойда тұрған Абайдың тас мүсін 
ескерткішінде еді. Ол ерекшелік – 
ескерткіш т�ңірег іне  к ілем боп 
т�селіп, сұрғылт граниттің суық түсін 
мақпал реңмен жауып сұлулап тұрған, 
қорғанышсыз, ен жазықтан қорықпай 
�сіп, шешек атып, иісі мұрынды жара-
тын гүл шоқтарының �зінде еді.

Сондықтан да бұл ерекшеліктерді 
маңдай терімізді  т�гіп,  тыным-
сыз істеген еңбегіміздің нәтижесі 
деп есептейтін біздің ғана емес, 
ж а н - ж а қ т а н  к е л е т і н  м ы ң д а ғ а н 
жолаушының кең сахараның шалғай 
түкпірінде қарсы алдыңнан жарқ 
етіп бар әсемдігін айқара ашқан гүл 

қояды. Сонда бірінші хатшы Кәрім 
Нұрбаев әкеме:

«Ол жердің  асты – тас, үсті – 
сортаң топырақ, сондықтан ол жерге 
ағаш �спейді» деген к�рінеді. Сонда 
әкем райком хатшысына:

«Құрметті хатшы жолдас, қажы-
май еңбек етсе, кез келген жерге 
ағаш орыр ғызып, гүл �сіруге болады. 
 Ұй ғыр лар Так ламакан ш�ліне гүл 
�сір ген халық» дейді. Оған райком 
хатшысы:

«Егер мен сені сол мұражайға қыз-
меткер етіп тағайындасам, бақ �сіре 
аласың ба?» деп сұрағанда, әкем:

«Егер үш жыл уақыт берсеңіз Абай 
атам ның бейітінің айналасына  ағаш 
егіп, гүл отырғызамын. Тек к�мектес-
сеңіздер болды» дейді.

А р т ы н а н  р а й к о м  х а т ш ы с ы 
Абай аудандық атқару комитетінің 
т�рағасы Рымқан Ғабдуллинге тікелей 
 тапсырма беріп, бақылауға алуын 
тапсырған к�рінеді.

К�п кешікпей Абай атамның 
 Жи де байдағы қыстауына к�шіп 
келуді ұйғардық. Жидебай Қарауыл 

ОЙТҮРТКІ ДЕНСАУЛЫҚ

Жазуға байланысты тағы бір ұғымдарды естіп қаламыз. Жетілген жазу, 
жетілген әліпби, жаман жазу...
Қазақ мәдениетінде (түркілік емес) қолданып келген әліпбилер қазақтың 
төлтума графикасы емес. Қазақ жазуы ашық әліпби түрлерінің бәрімен де 
– араб, латын, кирилл графикаларымен – жазып көрді. Басқа тілдер сияқты 
біз де түпнұсқа әліпбидегі таңбаларды толық қабылдау/қабылдамау, 
әріптердің мәнін сақтау/сақтамау деген проблемаларға тірелдік. Бірақ 
қай жазу кезеңінде болсын, тілдегі дыбыстардың барлығына әріп арнаған, 
«бөгде» әліпбиден «өзіміздің» әліпби жасап алған, жазуына аса мән бер-
ген, біршама уақыт өтсе де дұрыс, жетілген әліпби жасауға ұмтылатын, 
 жасап алатын ұлт болдық. Тілдің болашағын ұлттың болашағына байлай-
тын, оны жазуымен бекітетін өзге ұлттық тілдерден қалысқан жоқпыз. 

С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ медициналық университетінің ұйым дас тыруымен 
«Шипагерлік баян – қазақ медицинасының қайнар көзі» тақырыбында дөңгелек үстел 
өтті. Шараны ашқан университет ректоры Талғат Нұрғожин «Шипагерлік баян» кітабын 
зерттеуші ғалым Шаяхмет Қалиге сөз кезегін берді. Өз кезегінде ғалым «Шипагерлік баян 
кітабы туралы» деген тақырыпта баяндама жасап, 1388-1478 жылдары өмір сүрген қазақ-
тың әйгілі шипагер ғалымы Өтейбойдақ Тілеуғабылұлының емшілік еңбегіне және аталмыш 
кітапты қазақтың әйгілі ханы Жәнібектің тапсыруымен жазғанына нақты деректер келтірді.

Жетілген жазу деген не?

– Nтейбойдақ бабамыз бұл кітапты 1473 
жылы 85 жасында жазып бітіреді. 15 жыл 
жазылған еңбек оның �мір бойы жинаған 
тәжірибесінің жемісі. Еңбекте 4 мыңнан аса 
шипалық шаралардың қолданылуы берілген. 
Онда �сімдіктен алынатын 728, жан-жануар-
лардан алынатын 318, метал-металлоидтардан 
түзілетін 318 шипалық қасиеті мол дәрілердің 
атауы, 500-ге тарта анатомиялық атаулардың 
келтірілуі бұл еңбектің медици налық қана 
емес, этнографиялық мән-маңызының ерекше 
екенін білдіреді, – деді ол. 

 Ғалымның айтуынша, аталмыш еңбек 
бүгінгі күнге қызыл коммунистер мен қытай 
маошылардың қуғынын к�ріп,  кейбір 
 тараулары жойылып, 7 рет к�шірумен әзер 
жеткен. Содан 1994 жылы Үрімжіде алғаш 
рет басылған. Ал туған Отанында 1996 
жылы «Жалын» баспасынан жарық к�рген. 
Еңбектің құнды екенін білген Қытай үкіметі 
оны бірнеше рет аударып, басып шығарып, 
ғалымдарына зерттетіп, зерттеген сайын 
�здеріне  пайдалы к�п мағлұматтар тапқан. 
Бүгінгі таңда тереңдете зерттеу үшін арнайы 
орталық ашыпты. Осындай деректер келтірген 
Шаяхмет Қали анау-мынауға мән бермейтін 
қытайлар шұқшиа зерттеп жатқанда, �зімізде 
жете мән берілмей отырғанына қынжылыс 
білдірді. Сол кемшілікті жолға қою үшін баста-
машыл топ «Nтейбойдақ» қазақ медицинасын 
дамыту қорын құрып, баба мұрасын зерттеуді 
бастаған. Алғашқы зерттеуді қолға алған 
ғалым Ш.Қали «Шипагерлік баян» негізіндегі 

ескірген с�здердің түсіндірме с�здігі» атты 
зерттеу еңбекті жазып шығып, ол «Асыл 
кітап» баспасынан жарық к�рген. Д�ңгелек 
үстел барысында осы кітаптың да тұсаукесері 
болды. Он б�лімнен тұратын еңбекте 3500-
ден аса с�зге түсініктеме берілген. Кітаптың 
тұсаукесерінде с�з с�йлеген белгілі фармацевт 
ғалым Кеңес Үшбаев былай деді:

– Шындығында біз осы уақытқа дейін 
Nтейбойдақ бабамыздың «Шипа герлік баян» 
еңбегін бағалай алмай келеміз. Онда меди-
цина, ботаника, анатомия, тіл және этно-
графия ғылымдарына қосылатын мол мұра 
бар. Мәселен, мен бұрын дәрілік ш�птер 
туралы ғылыми еңбектерімде к�птеген дәрілік 
�сімдіктердің қазақша атауын таппай  орысша 
жазуға мәжбүр болдым. Ал «Шипагерлік 
 баянды» оқыған соң к�бінің атауын  тауып, 
кейінгі еңбектерімде соларды пайдаланып, 
сілтеме жасап келемін. Nкінішке қарай, кейбі-
реу лер бабамыздың еңбегін пайдаланса да 
сіл теме жасамай, ұрлап жүр. «Nтейбойдақ» 
атын дағы қоғамдық қор ондайларға жол бер-
меу керек. Д�ңгелек үстелді қорытындылаған 
ғалымдар қарар қабылдап, С.Ж.Асфендияров 
атындағы қазақ медициналық университетінің 
атынан Денсаулық сақтау министрлігіне 
жолдады. Онда 5 ұсыныс бар. Оның  бастысы 
– медициналық университет жанынан 
«Nтейбойдақ» атындағы зерттеу орталығын 
құру ұсынылған.

Н.АБАЙҰЛЫ

ШАРАПАТТЫ 
«ШИПАГЕРЛІК БАЯН» 
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АБАЙ
МҰҚАҒАЛИ

Кезінде ұлы ақын «Единица болмаса, не болады өңкей нөл?!» деп толғанды.  
Неге? Өйткені халықтың арасынан кемеңгер тұлға шығуы керек. 
Сондай тұлға Абай болды. Ол – Тәңірдің берген сыйы. Тумысы бөлек перзент, 
тұлпар тектес жүйрік еді. Қолтығында қанаты бар пырақ бәйгеге қосылмай 
отыра алмайды. Сондықтан өзін-өзі ұштады, өзін-өзі жетілдірді. Келешекті бар-
лап, кемелдікке бет бұрды. Нәтижесінде ақын Абай – алашты сүйіндірген хакім 
Абайға айналды! 

...1979 жылдың жазына таман жасы 
отыздар шамасындағы тұла бойы 
болаттан құйылғандай шымыр денелі, 
мығым жас жігіт республикалық 
«Лениншіл жас» газетіне (қазіргі 
– «Жас Алаш») бас редактордың 
 орынбасары болып келді. Бұған 
дейін бұл қызметті елімізге танымал 
әдеби сыншы Сағат Әшімбаев ағамыз 
атқарған еді. Ал, бас редактор – белгілі 
жазушы, тура сөйлеп, тура жүретін, 
ешкімнен ықпайтын, жүрегі де үлкен, 
жұмысқа  байланысты талабы да 
таудай нар тұлғалы, журналистика 
саласында  мектеп қалыптастырған, 
талай шәкірттерді  баулып, самғатқан 
сардар аға  Сейдахмет Бердіқұлов 
болатын. «Лениншіл жас» жастар 
газеті болғандықтан бұл басылым-
да, негізінен, жас қыздар мен жігіттер 
қызмет істейтін. Ал, енді сол  кезде 
республикамызда шамамен 300 мыңдай 
таралыммен тарайтын осы басылымның 
беделі адам айтса нанғысыз еді! Бұл га-
зетке  орналасу әрбір журналистің күнді-
күнге, түнді-түнге ұрып қиялдайтын, 
қолы жетпейтін, қолы жетсе бақыттан 
басы айналатындай жағдайда жүретін 
 арманы болатын, шіркін! Тіпті аптасына 
бес рет жарық көрсе де оған мақала 
шығару да оңай емес еді. Өйткені талап 
өте күшті. 

– қара деді. Онысы біреуге ұнады, біреуге 
ұнамады. Бірақ Ерекеңнің осы қасиетін, 
шыны керек, кімді болса да мысы  басып 
тұратын, �тірік мақтауды білмейтін, 
кабинетіне кірген кезде онша-мұнша 
журналистердің де, жазушы-қаламгерлердің 
де т ізесін қалтыратып жіберетін бас 
 редакторымыз Сейдахмет аға қатты ұнатты, 
бағалады. Тіпті «Лениншіл жастың» кезекті 
н�мірінің макетінің жасалуынан бастап, 
қол қойылып, дайын газет болып баспаха-
надан шыққанға дейінгі барлық қызметті 
�зі жіті қадағалайтын Сейдаға ендігі жерде 
газет тізгінін Ерекеңе сеніп тапсыра бастады. 
С�йтіп, газеттегі атқарылар барлық шаруалар 
Сейдағаңның қадағалауымен, Ерекеңнің 
тікелей басшылығымен жүзеге асып отырды.

Сырғып күндер, жылжып айлар мен 
жылдар �тіп жатты. Осы кездері Ерекеңмен 
бауыр басып, жақын тартып, «Ереке демей, 
Ержұман аға» дейтін болдық. Ағамыздан к�п 
нәрсе үйрендік. �діл болуды, тапсырылған 
іске ұқыпты әрі жауапкершілікпен қарауды, 
жұмысқа уақытылы келіп-кетуді, т.б. жақсы 
қасиеттерді бойымызға сіңіруге тырыстық. 
Ержұман ағаның сегіз қырлы, бір сырлы 
журналист екеніне к�зіміз жетті. Мақала 
жазуын былай қойғанда, оның екінің біріне 
бұйыра бермейтін аудармашылықтың да 
шебері екенін мойындадық. Ержұман аға 
кез келген мақаланы мүдірмей, қазақшадан 
орысшаға, орысшадан қазақшаға бірден 

А б а й  ж о л ы  –  с о қ п а қ с ы з  ж о л . 
 Алдында �ткел бермес асулар тұрды. Сары 
 алтындай сабыры барлық қиындықтарға 
шыдады. Ақылы мен қайраты, қабілет 
пен дарыны бойына күш бітірді. Сенімі 
жетеледі. Ол мынаны шүбәсіз ұқты: 
барлық жеңістің кілті ғылымда екен.

Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба
Ойнап босқа күлуге...
Сізге ғылым кім берер, 
Жанбай жатып с�нсеңіз?
Дүние де �зі, мал да �зі,
Ғылымға к�ңіл б�лсеңіз, – деді.
Сонымен қатар бес нәрсеге асық 

болудың, бес нәрседен қашық болудың 
заңдылықтарын к�рсетті. Биік рух, биік 
санаға ие болды. �р с�зін асыл оймен 
түйіндеді. Рухани қазынасын қазаққа ар-
нады. Nмірін �леңге сарп етті. Мұқағали 
ағамыздың «Ұлы болып жаралғаннан, 
Ұлы болып �мір сүру тым қиын» дейтін 
с�зі бар. Данышпандықтың жүгі зіл бат-
пан ауыр. Оның қайғысы мен қуанышын 
кез келген адам к�тере алмайды. Ұлы 
ақын т�зім мен сезімнің сынақтарынан 
сүрінген жоқ.

Абайдың қуанғаны, қазақ – дала-
дай дархан, тауларындай асқақ. Жанын 
– арына садаға етеді. Есігін ілмеген, 
құлпыны білмеген. Шындап кетсе, 
қолынан бәрі келеді. Мұндай ұлтпен бір 
жасап, бітеқайнасу бақыт емес пе!?

Абайдың мұңайғаны –  қазақ осын-
дай жаратылысын пайдаланбайды. 
Шаруаға қыры жоқ. «Ат-шапаннан кем 
к�рмес, біреу атын қойса қу». Ақылы мен 
қайратын біріктірмейді. «Жасында ғылым 
бар деп ескермейді». Ақын – қазақтың 
осы кемшіліктерін аямай сынады.

Сабырсыз, арсыз, еріншек,
К�рсеқызар, жалмауыз.
Сорлы қазақ сол үшін,
Алтыбақан, ала ауыз.
...Бір-ақ секіріп шығам деп,
Бір-ақ қарғып түсем деп,
Мертігеді, жатады.
Ұрлықпен мал табам деп,
Егессе ауыл шабам деп,
Сүйтіп құдай атады, – деп ашына 

жазды. Nйткені жалқаулық пен енжар-
лық – кедейліктің негізі. Кедейлік – 
кіріп тарлыққа ұшыратады. Он екі мүшесі 
сау адам бұлай �мір сүрмеуге тиіс. Абай 
соның барлық амалын елінің есіне салды.

Сол  сияқты,  алаш қоғамының 
қожыра ғаны Абайдың жанын ауыртты. 
Бұл кезде хандық билік тарих сахнасы-
нан ығысқан болатын. Ұлы даланың 
ендігі тағдыры патшалық империяның 
құзырына к�шкен. Билеушілер май 
кекіріп, бекзат атанды. Бодан жұрт ескі 
шекпенін шеше алмай қорланды. Ақын 
халқының шарасыз күйін жасырған жоқ. 

Қалың елім қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Жақсы менен жаманды айырмадың,
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.
...Nзімдікі дей алмай �з малыңды,
Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың.
...Бас-басына би болған �ңкей қиқым,
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын?! 

– деп дүниеге тік қарады.
Бұл – �з жұртын �зі табалау емес. 

Бұл – қайраткердің қайғысы. Жүрегінен 
тамшылаған қанды жастың қағазға түскен 
ызалы �рнегі. Себебі қазақ бүгін жеңілсе, 
бодандықтың қамытын кисе, ертең қара 
табан құлға айналуы мүмкін. Мына пәни 
жалғанда одан артық қандай қасірет бар?!

Қазақты ұшпаққа шығаратын жол 
біреу. Ол – ата-бабаның ақ жолы. Ана 
тілің мен ақиқат дінің. Ар-намысты 
қалқан етіп осыларды қорғауың керек. 
Қазақ – ұлы халық. Хакім Абай осы 

қағидалардың бәрін, оның с�лі мен нәрін 
ұрпақтарына ұқтырды.

Тұрмыстық �лшеммен қарасақ, 
Абайдың әулеті – бай әулет. Таршылық 
к�рген жері жоқ. Ішкені – алдында, 
ішпегені – артында. Ендеше, үйінде 
 тыныш отырмай, неге осыншалық әуреге 
түсті? Сіздің де, біздің де сондай сұрақ 
қоюға хақымыз бар. Оған �мірдің �зі 
 жауап қайтарып отыр.

Абай айналасына жүрегінің к�зімен 
қарады. Сондықтан Алланың құдіретін, 
Ж а р а т қ а н н ы ң  ш е к с і з  ш е б е р л і г і н 
 таныды. Нағыз ақиқаттың не екенін 
ұқты. «Менікі ғана шындық» дейтін 
тәкаппарлықты қостамады. Ұлы ақынның 
 пайымдауынша, ақиқаттың бағасы 
қымбат. Ал қымбат нәрсе оңайлықпен 
 табылмайды. �лемдік философия мен 
діни ғұламалықтың арқасында ғана 
ақиқатты жаныңа серік ете аласың.

Алланың �зі де рас, с�зі де рас,
Рас с�з ешуақытта жалған болмас, – 

немесе
Адамды сүй, Алланың хикметін сез,
Не қызық бар �мірде одан басқа?! – 

дейтіні сондықтан.
Абай қазақ қоғамын сынағанымен, 

үмітсіздікке ұрынбады. «Біз адам болмай-
мыз» деп елін түңілдірген жоқ. Есесіне, 
ақынның данышпандық түйсігі ұлы 
далаға бір келетін жақсылықты сезді. 
Келешекті солай болжамаса,  қазақ үшін 
күресіп, қазақты түзетем деп жанын 
 салып несі бар?! Ол асыл жырының 
ақылды ұрпаққа кезігетініне риясыз 
сенді.

Қ а т е л е с п е г е н  е к е н .  А х м е т 
 Байтұр сынұлы оны бас ақынға теңеді. 
«Одан асқан бұрын-соңғы заманда қазақ 
даласында ақын болған жоқ» деді. Абай 
атақ іздемеді. Оған мұршасы да, құлқы да 
болмады. Nйткені алдына қойған мақсаты 
бәрінен биік еді. «С�з түзелді, тыңдаушы, 
сен де түзел» дейтін дәрежеге жетудің 
қамы ақынды күні-түні толғандырды. 
Себебі с�зі түзелген халықтың �зі түзеледі. 
Бұл қағидалар �згерген жоқ. Құны сол 
қалпында тұр. 

Ұлы бабамыз Шығыс пен Батыстың 
рухани қазынасына қанықты. Жиде-
байдан шықпай-ақ әлем алыптарымен 
тілдесті. Олармен иығын теңестірді. 
Ұлағатын баршаға ұсынды. «Ұстаздық 
еткен жалықпасты» ісімен дәлелдеді.

Абай қазақтың қолына айна ұстат-
қандай етіп, �з бейнесін �зіне к�рсетті. 
Бұл үшін қаншама қайрат, ерен еңбек, 
қабілет пен дарын керек екенін �здеріңіз 
де біліп отырсыздар.

Интернатта оқып жүр,
Талай қазақ баласы.
Жаңа �спірім, к�к�рім,
Бейне қолдың саласы.
Ойында жоқ олардың,
Шариғатқа шаласы.
Орыс тілі, жазуы –
Білсем деген таласы.
Прощение жазуға,
Тырысар, келсе шамасы, – дейді 

ақын.
Осы �леңді зерделеп оқыңызшы. К�п 

нәрсеге к�зіңіз жетеді. Қазақ баласын 
интернатқа не үшін берді деп ойлай-
сыз? Сондағы к�здегені прощение жазу 
ғана ма? Жоқ. Олардың пиғылы б�лек. 
Хат танығанын пайдаланып халқын 
алдамақшы. Қараулықта қайыр болмай-
тынын ұмытқан. Сонда адал кәсіпкерлік, 
біліктілік, халықшыл мұрат қайда қалады? 
Жоғарыдағы тіркесті «Институтта оқып 
жүр талай қазақ баласы» деп �згертсек, 
одан нені аңғарар едіңіз? Міне, Абайдың 
сыншылдық қуатының �ткірлігі!

Абай артына асыл мұра қалдырды. 
Ақынның әрбір шумағын данышпандық 

трактаттары десек қателеспейміз. Қала-
мын қастерлеген ұлы баба әдебиет ардың 
ісі екенін ұрпақтарына мәңгілік �неге 
етті.

Nзгеге, к�ңілім, тоярсың,
Nлеңді қайтіп қоярсың!
Оны айтқанда толғанып,
Іштегі дертті жоярсың.
Сайра да зарла, қызыл тіл,
Қара к�ңілім оянсын.
Жыласын, к�зден жас ақсын,
Омырауым боялсын.
�уелесін, қалқысын,
От жалын боп шалқысын.
Жылай, жырлай �ткенде,
Арттағыға с�з қалсын, – деп �нердің 

�лшеміне жүгінді.
Мұрагерлері Абай жолын Абай секілді 

жалғауға тиіс. Сондықтан нағыз ақын -
дықтың рухын тірілту үшін хас та ланттар 
аянбады. Солардың бірі – Мұқағали 
Мақатаев. Хантәңірінің қыраны  Жидебай 
топырағының құнарын Қарасазға 
 дарытты.

Мұқағали ақындық бағытын Абайға 
қарап белгіледі. Nлеңді �леңшілдіктен 
қорғады. Оған жалаң ұйқас деп қара-
мады, қызық пен қыздырмаға  санамады. 
Абайдың «С�з айттым �зірет �лі, 
айдаһарсыз, Мұнда жоқ алтын иек сары 
ала қыз» дегенін түбірінен ұқты. «Nткірдің 
жүзі, кестенің бізі» ғана салатын ғажайып 
�рнектерді дамытты. Nлең – халықты 
тәрбиелейтін құрал екенін білді.

Солай дегенде,  арзан ақылмен 
жұрттың мазасын алуға болмайды. 
 Ондай с�з ешкімнің к�кейіне қонбайды. 
Нағыз жырдың табиғаты б�лек. Оның 
«Іші  алтын, сырты күміс». «Тілге жеңіл, 
жүрекке жылы тиюі» керек. Абай жыр 
жақұ тын іздегенде  «Қазақтың келістірер 
қай баласы?» деп, тұлпардың дүбіріне 
құлағын түрді.

Абайдың аманатын жүзеге асыру 
үшін Мұқағали барын салды. Ең алдымен 
�зін-�зі зерделеді. Менен ақын шыға ма, 
жоқ шықпай ма деген сұрақтар тыным-
сыз толғандырды. Қабілет-дарынын 
ұштады. Есепсіз еңбек етті. Абай атасы 
парақтаған кітаптарды ақтарды. Абай 
дендеген философияға кірді. Содан кейін 
с�з �нерінің қасиетті екеніне к�зі жетті.

Nлең жазу біреуге оңай шығар,
Ақын болу не деген қиын едің?! – деп 

шындыққа жүгініп, поэзияның құдіретіне 
бас иді.

Мен дағы �лең жазбаймын 
ермек үшін,

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін.
Абай жаққан бір сәуле с�нбеу үшін, – 

деп ұлы жоспарын түйіндеді.
Мұқағалидың серті «Қалам тартқан 

қазақтың бәрі де ақын, Абай бірақ 
қайта дан тіріле ме?!» деген аңсау еді. 
Ақын  мұ ра сында мұндай с�здер �те к�п. 
Шағын жазбада оның бәрін тізіп шығу 
 мүм кін емес. Біз негізгі сипаттарына ғана 
тоқталдық.

Мұқағали тағы бір Абай тіріліп, �мір-
дің �ріне шықса, оны қазағы қапысыз 
ұқса деп армандады. «Туады, туады әлі 
нағыз ақын» дегені соның дәлелі. Бірақ, 
осынау зор міндетті �зі атқарғанын, 
заң ғар биікке �зі шыққанын қырық бес 
жа сын да дүниеден озған қыршын талант 
білген жоқ.

Есесіне, ел білді. Қазы-уақыт бәрін 
�зінің орнына қойды. Қазір байтақ 
Қазақстанда туған күні жылда тойлана-
тын жалғыз ақын бар. Ол – Мұқағали 
Мақатаев! Абайдың аманатын орындаған 
адам ғана осындай мәртебеге ие болады.

Солай десек те, әлі күнге дейін Абай 
мен Мұқағалиды біржақты бағалаймыз. 
Ол кісілердің кітаптарын,  «Абай» мен 
«Мұқағали» журналдарын әдебиетші 
м ұ ғ а л і м д е р г е  ғ а н а  и т е р м е л е й м і з . 
Меніңше, бұл қате түсінік. Nйткені 
аталған екі тұлға ақын болуымен қатар, 
ұлттың ұстазы. Олардың шығармалары 
– мемлекеттік қызметкерді де, құқық 
қорғаушыны да, кәсіпкерді де, ғалымдар 
мен �нер адамдарын да, жастар мен 
үлкендерді де тура жолға бастайды. Абай 
мен Мұқағали с�здерінен �неге алған 
ұрпақ серпіледі. 

Ұлы Абайдың 175 жылдығын атау – 
баршаны осындай ізгілікке жетелейді. 
Абай мен Мұқағали қазақтың с�зін түзеді. 
Түзелген с�зді қисайтуға, ұлылардың 
 еткен еңбектерін еш кетіруге хақымыз 
жоқ. Осыдан ғибрат алсақ – ерлегеніміз!

Батық М�ЖИТҰЛЫ,
«Мұқағали» журналының 

бас редакторы

– Қасым, тездетіп редакцияға кел, – 
деді. Бардым. Шерағаға �зі алып кірді. 
Амандықтан соң, Шераға: 

– Ереке, мына баланың түрі таныс, 
білемін, жақсы білемін. Бірақ жұмысқа ала 
алмаймын, – деді бірден.

– Nзі коммунист, б�лім меңгерушісі, 
Қазақстан Журналистер одағы сыйлығы ның 
лауреаты, СССР Журналистер одағының 
мүшесі, – деп Ераға мені қорғаштай ж�нелді.

– Жо-жоқ, бәрібір алмаймын. Анке-
тасы жақсы-ақ екен, бірақ бұл бала менің 
аулымнан. Қазақ қарап жүрмейді, ертең-ақ 
үстімнен біреу «Інісін жұмысқа алып жатыр» 
деп арыз жазады, – деді Шераға қабағын 
түйіп.

– Шераға, к�шеден алып жатқан жоқпыз 
ғой, қаламы т�селген журналист емес пе, 
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– Шераға, к�шеден алып жатқан жоқпыз 
ғой, қаламы т�селген журналист емес пе,

ШЕРАҒА
ЕРАҒА

аударғанда ол университеттің журналистика 
факультетін емес, аударма б�лімін қызыл 
дипломмен бітіргендей сезімде болатынбыз. 
Ұйымдастырушылық қабілеті де жоғары еді. 
Тіпті жаңадан келген жуналистердің жазу 
бейіміне қарай газеттің қай б�ліміне жіберу 
керектігін де ыңғайластырып отыратын. 
Сол бір кездер «Лениншіл жас» газетінің 
шарықтаған кездері еді-ау, шіркін! Бас 
редакторымыз Сейдахмет аға Бердіқұлов, 
орынбасары Ержұман аға, жауапты хатшы 
белгілі журналист-жазушы Ерғали Сағат 
(кейін к�п жылдар «Алматы ақшамы» 
газетінің,  «Парасат» журналының бас 
 редакторы болған) бастаған сайдың тасын-
дай мықты журналистер керемет жазулары-
мен «Лениншіл жастың» беделін аспандатты, 
сол арқылы республика бойынша таралымын 
350 мыңдай данаға жеткізді.

Сынаптай сырғып 1990 жыл да келді. 
Бұл кезде Ерағаң «Социалистік Қазақстан» 
г а з е т і н д е  б а с  р е д а к т о р д ы ң  б і р і н ш і 
 орынбасары болатын. Ал, бас редактор – 
1989 жылдың қараша айында тағайындалған 
даңқты Шерхан аға Мұртаза еді.  Шерхан 
ағамыз «Социалистік Қазақстанға» бас 
 р е д а к т о р  б о л ы п  к е л г е н  к е з д е  б а с 
редактордың бірінші орынбасары Сарбас 
аға Ақтаев болатын. Ол кісі 1990 жылы 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінен жаңадан 
«Халық кеңесі» деп аталатын газет ашы-
лып, сонда бас  редактор болып кетті де, 
 Сарбас ағаның орнына  Шерхан аға Ерағаңды 
бірінші орынбасар етіп тағайындады. Сәл-
пәл кері шегінсек – сол Шераға �зі бас 
редактор болып тағайындалған соң, яғни 
1989 жылдың қарашасында араға он шақты 
күн салып, Ержұман ағаны �зіне алдымен 
бірінші орынбасар емес, қатардағы орын-
басар етіп алды. Бұған дейін «Лениншіл 
жас», «Жалын», «Жұлдыз», «Қазақ әдебиеті» 
сияқты республикамыздың бетке ұстар 
газет-журналдарында бас  редактор болған, 
журналистиканың  майын ішкен, талай мықты 
журналистер мен қаламгерлерді тәрбиелеп 
шығарған, қазақ  журналистикасында бүтін 
бір дәуір болған, мектеп қалыптастырған аса 
к�рнекті  жазушы,  сонымен қатар сұсы сек-
сен атанға жүк боларлық, жалған с�йлеуді, 
біреуден қорқуды, тайсалуды білмей тін, тік 
тұрып, тік жүретін, айтатынын бүгежек-
темей тура айтатын, мінезі қатал, адамгер-
ші лігі таудай, білімді Шерхан аға кез келген 
журналисті �зіне орынбасар етіп ала бер-
мей тінін сол кездегі қолына қалам ұстаған 
әрбір  журналшы білетін еді. Демек, бұл 
біздің Ераға Шерағаңның сенімінен шықты 
деген с�з.

Бір жолыққанымда:
– Қасым, жасың қырыққа таяп қалды, 

«Лениншіл жаста» жүре бересің бе? – деді 
әдемі жымиып. Бұл кезде мен «Лениншіл 
жас» газетінде б�лім меңгерушісі, редакция 
алқасының мүшесі, редакциядағы кәсіподақ 
ұйымының т�рағасы болатынмын. Білгірлер 
«Коммунист болмасаң жауапты қызметке 
қоймайды» деген соң аудандық партия 
комитеті арқылы редакцияға келетін анкетаға 
кезекке тұрып жатып, КПСС мүшесіне де 
�тіп алғанмын.

– Ераға, бұл мәселе �зімнің ойымда да 
бар, бір-екі жұмысқа да шақырды, бірақ 
к�ңілімнен шығыңқырамай жүр, – дегенмін. 
Ераға бұдан кейін де осы сұрақты маған екі-
үш рет айтты. Тағы бірде кездескенімізде:

– Қасым, айтатын бір жаңалығым бар, 
біздің насихат б�лімінде аға тілшілік орын 
босады, соған келесің бе? – деді.

– Ераға, шын айтып тұрсыз ба, әрине 
барамын, – дедім мен жұлып алғандай. 

– Онда мен Шерағамен �зім с�йлесіп, 
саған хабарын айтамын, – деді. Ераға с�зінде 
тұрып, түс ауа маған телефон шалып:

мен Қасымның жұмыс істеу қабілетін де, 
 жазуын да білемін, бір амалын табуға бола-
тын шығар, – деді Ераға.

Осыдан соң Шераға біраз ойланып 
 отырды да: 

– Ереке, тап қазір редакциялық алқа 
мүшелерінің бәрін осында шақыр. Олардың 
барлығы мына баланы жұмысқа алуға қарсы 
емеспіз деп �тінішіне қол қойса, Қасымды 
қызметке қабылдауға болады, – деді. Араға 
4-5 минут салып редакциялық алқаның 
12-13 мүшесі жиналды. Мен бұл кісілердің 
барлығын танимын. Олар да мені жақсы 
біледі. �ңгімені Шераға �зі бастады.

– Азаматтар, мына Ержұман мырза маған 
«Лениншіл жаста» б�лім меңгерушісі болып 
істейтін «мына жігітті қызметке алу керек» 
деп алқымымнан алып отыр. Мен «алмай-
мын» дедім. Nйткені ол мен туып-�скен 
Жуалы ауданынан. Сіздер мына жігітті тани-
сыздар ма? – деді. 

– Қасымды танимыз, �зіміздің жігіт ғой, 
– деп гүр ете қалды к�пшілік.

– Алуға бола ма?
– Болады, – деді алқа мүшелері.
– Онда бұл жігіттің маған жазған �тінішіне 

«қарсы емеспін» деп әрқайсыңыз жеке-жеке 
қол қойыңыздар, – деді Шераға. Бәрі де 
түгел қол қойып берді. С�йтіп, Ерағаның 
қамқорлығының арқасында 1990 жылдың 
1 тамызы күні «Социалистік Қазақстан» 
газетіне аға тілші болып орналасқан едім.

Сонымен, мен Ерағаның қарамағында 
екі жылдай жұмыс істеп, «Жас Алаш» 
газетінің бас редакторы Уәлихан ағаның 
шақыртуымен аталмыш басылымға жауапты 
хатшы, одан бір жылға жетпей, «Жас Алаш» 
газеті бас редакторының орынбасары, ал 
1997 жылы республикалық «Заң газетінің» 
бас редакторлығына тағайындалып, кейін 
республикалық «Құқықтық Қазақстан» 
газетінің бас редакторы қызметтерін 
атқардым. Міне, осының барлығында да 
мен Ерағамен ақылдасып-кеңесіп отырдым. 
К�п жылдар �зімнің рухани ұстазым болған, 
к�птеген жақсы мінезді бойыма сіңіруге 
қамқорлық жасаған, үлкен жүректі Ераға 
менің әрбір жетістігіме қуанып, тілектестігін 
білдірумен жүрді. Мен де Ерағаның �мірінде 
болып жатқан барлық жақсылықтарына 
шын пейіліммен, шәкірттік адал ниетіммен 
жылы лебіздерімді телефон арқылы болса 
да (�йткені бұл кездері «Егемен Қазақстан» 
астанаға к�шіп кеткен еді) жеткізіп жүрдім. 
Жеті редактормен жұмыс істеп, солардың 
алтауына бірінші орынбасар болған, талап-
шыл, жүрдім-бардым істі қаламайтын, екі 
с�йлемейтін, ойын тіке айтатын Ержұман 
аға 1998 жылы «Егемен Қазақстанға» бас 
редактор болып тағайындалды. Бәріміз де 
шын қуандық. Кейінірек осы басылымның 
президенті болды. Қалай десек те, қызмет 
орнымен ғана емес, азаматтық келбетімен 
де сыйлы Ераға қандай лауазымға болса да 
лайықты еді. Егер Ержұман аға баспас�зде 
қызмет атқармағанда әлдеқашан ғылым 
докторы, үлкен ғалым, Қазақ Ұлттық Ғылым 
академиясының академигі болатын еді. 

К�зі тірісінде-ақ «Қазақ баспас�зі-

нің қара нары» атанған Ержұман ағаның 
есімі ендігі жерде ұлт журналистикасының 
 тарихында осы мамандықтың мәртебесін 
к�терген аяулы жандардың қатарында 
атала бастады. Ол журналистика к�гінде 
жарық жұлдызға айналды. Ержұман ағаның  
тұғырлы тұлғалы рухы енді ұрпақтарына, 
әріптестері мен шәкірттеріне аспаннан қарап 
тұратын болады...

Қасым �ЗІМХАНҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі
АЛМАТЫ

1976 жылы осы «Лениншіл жас» газетінің 
баспаханасына орналасқан мен Ержұман 
Смайыл бас редактордың орынбасары  болып 
келген кезде газеттің ең қиын да жауапты 
б�лімі – «бас штаб» деп аталып кеткен секре-
тариат б�лімінде істейтін едім. Бұл б�лімді 
жауапты хатшының  орынбасары, бүгінде 
үлкен жазушы Қуаныш  Жиенбай басқаратын. 
Ал, жауапты хатшы – елімізге танымал 
журналист-жазушы Серік �бдірайымұлы 
ағамыз.

Міне, сол Ерекең «Лениншіл жасқа» бас 
редактордың орынбасары болып  келгенде, 
25-26 жастағы кезіміз, �зіміздің жақын 
 досымыз келгендей сезімде болдық. Ерекеңе 
біздің тұстастарымыздан «Ержұман, сен» 
деп с�йлейтін Қуаныш қана. Nйткені 
ол Ерекеңмен бес жыл бірге оқыды ғой. 
Қандай бір ұжым болсын жаңа келген 
қатардағы қызметкерге де, басшыға да 
алдымен сынай қарайтыны бар емес пе? 
Жасыратын несі бар, біз де Ерекеңнің жүріс-
тұрысына, с�з саптасына, біліміне, жұмыс 
істеу стиліне, адаммен ара-қатынасына 
ә дегенде мән бере қарағанымыз рас. 
Байқағанымыз – біз  галстук тағып, сықиып 
жүрсек, Ерекең  галстук тағуды онша ұната 
бермейді. «Лениншіл жас» газеті сол кездегі 
Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетінің 
органы болғандықтан осы комитеттің хат-
шылары шақырса да, жиналыс, пленумдар 
 болса да Ерекең  галстуксыз барады. Бірақ 
талғамы жоғары, ұқыпты киінеді. Екінші 
байқағанымыз – жұмыс кезінде артық с�зі 
жоқ, тапсырманы талапқа сай орындауыңды 
талап етеді, мәйм�ңкелемейді, айтатынын 
тіке айтады, сосын жұмысқа уақытылы 
келіп-кетуіңді жіті қадағалайды, білімді, 
�те  сауатты. Сосын жүрісі мығым, әскерде 
сүңгуір қайық экипажында қызмет еткені 
оны жүрген кезде тепе-теңдігін бірқалыпты 
ұстап, нық қадам басуға дағдыландырған 
сияқты.

Nз ісіне мығым, білімді, еңбекқор, әділ, 
турашыл, ардан аттамайтын, біреуді сыр-
тынан даттамайтын Ерекең нағыз жур-
налист екенін, ер екенін к�рсетті, с�йтіп 
�зін аз уақыттың ішінде-ақ  мойындатты. 
Сақа журналистерден бұрын,  алдымен 
жас журналистерді қамқорлығына алып, 
соларды тәрбиелеуге  аса  мән берді . 
�сіресе, журналистердің оқырман хат-
тарын дайындап, газетке берулеріне, сол 
арқылы «Лениншіл жастың» аудитория-
сын бұрынғыдан да кеңейте түсуге баса 
 назар аударды. Нашар дайындалған автор 
материалдары мен кейбір тілшілеріміздің 
жүрдім-бардым жазған мақалаларын 
қайтарып, қайтадан дайындатып отырды. 
Мұның �зі журналистерді жауапкершілікке, 
ұқыптылыққа тәрбиеледі. Ақты – ақ, қараны 
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ANA TILI А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

ТҰРАННЫҢ АЛТЫН БЕСІГІ

«Ана тілі» газетінен әріптесім, жур-
налист-жазушы Валерий Михайлов 
 туралы мақала жазуға тапсырма 
алдым. Бас редактордың айтуынша, 
ол біздің халқымыздың тарихы үшін 
үлкен іс тындырған жан. Туған жері 
– Қазақстан дегенде шығар жаны 
басқа. Нағыз патриот! Сондықтан да 
мұндай отандасымызды әсте де ұмыт 
қалдырмауға тиіспіз.
«Білемін,– дедім мен ішімнен жоға-
рыдағы сөздерді естігенде. – Білемін!». 
Сөйттім де Валерий Федоровичке 
телефон соғып, аз ғана уақытқа 
әңгімелесуге рұқсат сұрадым. Барып 
жүздесіп, сұхбаттасып қайтқаннан 
кейін ол туралы өзімнің осы күнге 
дейін көңілге түйгендерімді жаңа бір 
әзірдегі жүздесуде қозғалған ойлармен 
толықтырып жазуға отырдым.
Кейіпкеріміз туралы әңгіме қозғағанда 
оның шыққан тегінің күрмеуі көп 
күрделі өмір жолдарынан өткен тағдыр 
иелері екенін айтпай кетпеуге бол-
майды. Иә, ұйытқи соққан репрессия 
атты уақыт дауылының қара құйыны 
бұлардың ата-бабасының шаңырағын 
да айналып өтпеген. Білуімізше, 
Валерийдің атасы Прокофий Михайлов 
Ресейдің Белгород губерниясындағы 
өз шаруасына өте ықтиятты, жұмыс 
десе оның қабырғасын сындыра-
тын қайратты да қайсар адам бо-
лыпты. Кеңестік дәуірдегі тәркілеу 
науқаны кезінде орташа дәулеті бар 
ол кісіге кулак деген ат жамалады да, 
Қазақстанның Қарағанды облысы-
на жер  аударылады. Бұл кез біздің 
еліміздегі замана зұлматы – «ұлы» 
жұттың бел алып тұрған кезі еді. Оның 
зардабы Михайловтар отбасына да 
тимей қоймайды. Аранын ашқан 
аштықтан бір үйдегі бес жанның үшеуі 
опат болып, тек бұл нәубеттен Проко-
фий қарттың өзі мен ұлы Федор ғана 
аман қалады.

2018 жылдың 19 маусымында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы» заңға 
қол қойған болатын. Содан бері Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы болып өзгеріп, орталығы Түркістан қаласына ауысқан еді. Тұран даласында бой 
көтерген ең көне шаһардың тынысы мен түр-өңі содан бері едәуір өзгеріске ұшырады. Аталмыш тарихи оқиға туралы сөз ұстап жүрген тұлғалардан бір ауыз 

пікір алған едік...

Арада жылдар �теді. Солақай сая-
саттың салдарынан атамекенінен бір, 
отбасынан екі айырылған белгородтық 
орыс шаруасы �зін,  �з інің ұрпақ 
жал ғас тырар зәузаттық тегін толық 
күйреуден сақтап қалу үшін тағдырдың 
қатал соққысына мойымауға  тырысады. 
С�йтеді де Қарағанды  шахтасында жан 
аямай еңбек етіп, жағдайын біртіндеп 
дұрыс жолға қоя бастайды. Оған оның 
Мәскеудегі слетке барған стаханов-
шы, Сочидің  Орджоникидзе атындағы 
санаторийіне демалуға келген Үндістан 
премьері Джавахарлал Неруді қарсы алған 
орденді кенші, шахтерлер қауымына си-
рек к�рсетілетін кұрмет – республикалық 
дәрежедегі дербес зейнеткер атанғаны 
анық дәлел. С�йтіп, кешегі кулак �зінің 
жанқиярлық еңбегінің арқасында енді 
кеңес қоғамындағы құдіретті де қуатты 
күш – жұмысшы табының атақты адамы-
на айналады. 

– Атам ұзақ жасаған адам, – дегені 

Нұржан ҚУАНТАЙ, 
ақын, жазушы: 
– Nмірге деген махаббат ең 

әуелі еңбекпен айшықталады ғой. 
Ерте тұрып, кеш жату – �мірді сүю 
ғой. Түркістанның жұрты осын-
дай еңбекқор жұрт. Халық саны ең 
к�п �ңір тағы осы Түркістан. Дәл 
қазір Түркістанның тарихи маңызы 
 туралы айту артық шығар. Жырға сүйеу 
болған, ұлтқа тіреу болған бұл �ңір біздің 
мақтауымыз бен марапаттауымызға 
тәуелді емес. Топырақ қашан да адамнан 
биік. Ең қызығы, дүние қалай ауысып, 
д�ңгеленсе де бақ, ырыс қонған тарихи 
мекендердің де ырыс-берекесі қайтып ора-
лып отырады. 

Тарихтан білетініміздей, Түркістан – 
түрік халықтарын ынтымақтастық, бауыр-
малдықта ұстап тұрды. Түркі әлемінің рухани, 
мәдени астанасы болды. Қазір Түркістан 
қаласының облыс орталығы деген атының 
үлкен мәнге ие болып, ұлы қатынастарды 
қайта жаңғыртуы бек мүмкін. Қаланың 
және облыс орталығының экономикалық 
мүм кіндігі аспан мен жердей. Халықаралық 
дәрежедегі туризмнің дамуы, мәдениетіміздің 
тарауы қандай болатынының жобасын к�рдім. 
Жаратқан Иеміздің бізге деген үлкен мейірімі, 
рақымшылығының арқасы бұл.

Біз түбі түркілік негізге оралмай қоймаймыз. 
Рухани жаңғыру дегеніміз жаңалану ғана емес, 
�ткенімізге, негізімізге тәу ету деген с�з. 

Ғани БЕКТАЙҰЛЫ, «EDTECH-KZ» 
Халықара лық білім орталығының бас директоры: 
– Түркістан – екінші Мекке екені елге мәлім. 

Түркістанның тек рухани ғана емес, осы елдің 
экономикалық тірегі болуға мүмкіндігі зор. Ел эконо-
микасын дамытатын ірі қаржы орталығына айналады 
деп үміттенемін. Тарихың бай болса, оны туризмге 
 айналдырып, содан да табыс табуға болатынын к�птеген 
мемлекет дәлелдеп отыр. Ендігі кезек, осы мүмкіндіктерді 
дұрыс пайдалануда. 

Т*кен �ЛЖ�НТЕГІ, жазушы: 
– Түркістанды болашақта қалай к�ргім келеді? Ойдан 

романтиканы алып тастап қарайтын болсақ, Түркістан 
 облысы рухани ошақ болуы, бізді түркі әлемімен байланы-
стыратын ошақ болу керек. Жер шарындағы түбі түркі әр 

И ә ,  к е й і п к е р л е р і м і з д і ң  ә к е с і 
 Федор Прокофьевич Михайловтың 
сон дай жан екенінен біз де  ептеп 
 хабардармыз. Олай дейтініміз, еңбек 
жолын кеншілер қаласындағы орта 
мектептің директорлығынан  бастап, 
кейін облыстық «Социалистичес кая 
Караганда» газетінің мәдениет б�лімінің 
меңгерушісі,  одан республикалық 
«Казахстанская  правда» газетінің 
редакторлығына дейін �скен оның 
қызмет барысындағы кесек мінездері мен 
ірі істерін бізге Құрманбек  Са ғындықов, 
Кеңес Үсебаев және Т�леубай  Ыдырысов 
секілді аға буын �кілдері жырдай ғып 
айтып беретін. Соның бірі мынадай 
оқиға. 60-жылдардың аяғында Мәскеуде 
 «Социалистическая индустрия» атты 
жаңа одақтық  газет ашылатын болады 
да, оған редакторлыққа кім лайық деген 
мәселе козғалады. Сонда СОКП Орталық 
Комитетінің салалық хатшысы қызметін 
атқаратын М.С.Соломенцев: «Кезінде 
Қарағандыда, одан кейін  Алматыда 
жұмыс істегенімде осындай кадрдың 
іскерлігін байқағанмын» деп, біздің 
Федор Прокофьевичтің кандидатура-
сын атайды. Содан, к�п ұзамай, Мәскеу 
мұны қызметке шақырмай ма? Бұл әр 
нәрсені сылтауратып, түрлі бұлтаққа 
салып ол жұмысқа бармай қоймай ма? 
Ашуланған Соломенцев: «Оны ұсынған 
мен едім. Жақсылықты білмей жерге 
қаратты. Ұятқа қалайын деп тұрмын. 
С�йлесіп беріңіз, к�ндіріп к�ріңіз» 
деп, Д.А.Қонаевқа телефон соқпай 

�скен ортасынан пайда болған үрдіс» 
деп жауап берер едік біз бұған. Олай 
дейтініміз...

Бес әлде алты жасында болуы керек, 
ол тұңғыш рет қазақ деген халықтың 
бар екенін білді. Бұл 1952-1953 жылдары 
Қарағандыдағы Панфилов к�шесінің 
бойында тұратын кенші Жүнісовтердің 
пәтерінде болған еді. Сол үйдің  баласы 
Жеңіске ойнауға барған Валера алғаш 
рет әлгі жерден асық, бауырсақ, құрт 
деген үш с�зді үйреніп қайтқанын күні 
бүгінге дейін ұмытпайды. Кейін мұндай 
қарым-қатынас мектепте одан әрі 
жалғасқаны �з-�зінен түсінікті. 

Онжылдықты бітірген соң, Казақ 
политехникалық институтындағы гео-
логия факультетіне оқуға түсті. Сол 
кезден бастап оның бармаған жері, 
баспаған тауы жоқ. Бірінші курстың 
жазындағы �ндірістік тәжірибеден �ту 
кезінде Түркістанның Шорнақ село-
сына аттану. Екінші курста Жамбыл 
�ңіріндегі Ақсүйек даласында болу. 
Үшінші оқу жылындағы к�ктемде 
Жезқазған аймағын шарлау. Ал 1967 
жылдың жазындағы т�ртінші  курста 
Ақт�бе облысының Ойыл  ауданына 
жол тарту... Міне, �стіп жүріп ол қазақ 
даласының сырына үңілді, халқымыздың 
салт-дәстүрін білді.  Содан келіп оның 
�міріндегі ең басты еңбегі «Ұлы» жұттың 
жазбалары» туды.

– Студенттік шақтағы �ндірістік 
тәжірибеден �тіп жүрген кезім мен 
геологиялық партияда маман болып 

жоғарыдағы идеялардан кейін туған 
болатын. «Ұлы» жұт...  Жиырмасыншы 
жылдардың аяғы мен отызыншы 
жылдардың басындағы тәркілеу кезінде 
болған сүргінге халқымыз осылай деп ат 
қойған. Шынында да бұл қазақ жерінде 
бұрын-соңды кездеспеген қасірет еді. 
Еліміздің тарихындағы қаралы кезең 
дейтін «Ақтабан шұбырындының» 
�зі голощекиндік геноцид – 1931 
жылғы ашаршылықтың алдында түк 
емес сияқты к�рінеді. «Кіші октябрь» 
нәубетінен қандастарымыз сан мыңдап 
қырылды, алдындағы бар малынан 
айырылды. Ж�ңкіле к�шіп, жат жерге 

ауды. Халқымыздың басына үйірілген 
кесапаттың ауырлығы сондай: анасы 
– баласын, баласы – анасын к�мусіз 
қалдырды. Nкініштісі, кеңестік кезеңде 
осының бәрі кейінгі ұрпақтан жасы-
рылды. Ақпараттар ашық айтылмай, 
құжаттар құпия ұсталынды. Сондықтан 
да бұл тақырыпты к�теруге, зерттеуге 
ешкімнің жүрегі дауаламады.

Валерий Федоровичтің батылдығы 
да, табандылығы мен к�регендігі де, 
міне, осында. Ол аталмыш мәселеге 
басқалар сияқты қарамады. Болашаққа 
үмітпен к�з тікті. С�йтті де жаза берді, 
жаза берді. Жариялылық келгенде жарқ 
еткізіп айды аспанға бір-ақ шығарды.

С�йтіп, тарихымыздағы үлкен ақ-
тандақ – «ұлы» жұтты қазақ емес, орыс 
жазып шықты. Осы еңбегі үшін 1991 
жылы біз авторды Қазақстан Жазушы-
лар одағының деректі прозаға берілетін 
сыйлығына ұсындық. Сыйлық берілсін 
деген шешім де шыққан. Бірақ ол 
Мәскеуде жүргенде одақтағы бір жылпос 
оны авторға табыс етпей, жеп кетті. Міне, 
біздің оған айтқан рақметіміз...  Валерий 
Федорович бұған ләм-мим деген жоқ. 
Баяғы ақ адал к�ңілімен, ақжарқын 
қалпымен біздің мәдениетіміз бен �не-
ріміз үшін қажымай, талмай еңбек етіп 
келеді. Оған оның 2000 жылдардың 
 басында «Казахстанская правда» 
газетінің бас редакторы болғанда сол 
басылымға «Қазақ баспас�зі беттерінен», 
«Казақтың салт-дәстүрлері», «Қазақ 
халқының мақал-мәтелдері» және тағы 
басқа да к�птеген айдарлар ашып, 
 соларды тұрақты жүргізгені анық дәлел. 
Ал олар бұрын мұнда болмаған еді.

Осыдан ширек ғасыр  шамасы бұрын 
мен қазақстандық қарт орыс  жазушысы 
Дмитрий  Федорович  Снегин туралы 
«Биік шыңда қар  жатады» атты мақала 
жазғаным бар. Онда: «Ол – қазақ 
халқының рухани мұрасын біліктілікпен, 
жанашырлықпен зерттеуші Радлов, По-
танин сияқты орыс зиялыларының 
бүгінгі ізбасары. Ол – ана тіліміздің 
мемлекеттік мәртебе алуына бел шеше 
кірісіп, үміт ұстараның жүзінде тұрған 
кезде: «Егер мен бүгін, дәл қазір қазақ 
тілінің тағдырына ара түспесем, онда 
мені ұстазым Мұхтар �уезовтің, майдан-
дас досым Бауыржан Момышұлының 
аруағы кешірмейді» деп, �з ойын 
ағайындарының  алдында жалтақтамай 
ашық айтып, тура биде туғандық 
жоқ екенін танытқан қайраткер. Ол 
– Қазақстандағы �з  нанын адал жеп 
жүрген бірден-бір орыс азаматы. Шіркін 
біздегі барлық орыс осы Метрей ағайдай 
болса ғой...» деген жолдар бар еді. Бұл 
пікірді Валерий Федоровичке де арнап 
айтуға болады. Nйткені мен білетін Ми-
хайлов нақ осындай адам!

Авторлық анықтама. Белгілі 
 жазушы Валерий Федорович 
 Михайлов Алматы қаласында 
тұрады. Еліміздегі жетекші 
 басылымдарда басшылық қызмет 
атқарды.

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

А Ш ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЛЛ М А Ғ А

ОТАНДАС

ма? Димекең  Федор Прокофьевичті 
шақырып алып мәселенің мәнісін 
сұрамай ма? Сонда ол: «Жүрсең ауасы 
�кпеңді қысады. Nлсең күл ғып крема-
торийге жағады. Бармаймын Мәскеуге. 
Одан да қазақтың осы кең даласын-
да еркін �мір сүріп, ажал жетсе оның 
бір т�бесінің баурайында дамылдап 
жатқаным жақсы» дейді.

Міне, күні кешеге дейін арудай 
арман қала Алматыда ғұмыр кешкен 
Федор Прокофьевич кезінде с�йткен 
жан. Осыдан кейін оны қалай патриот 
деп айтпайсыз?!

Ал, енді әнгіме иесі Валерийге 
келетін болсақ, ол да атасы Прокофий 
мен әкесі Федор секілді �зінің туған 
жері – Қазақстанды жан-жүрегімен 
сүйетін азамат. «Мұндай сезім, мұндай 
сүйіспеншілік оған туа бітті дарыған 
қасиет пе, жоқ әлде біртіндеп келген 
танымдық ұғым ба?» деген сұрақ туады 
осы арада. «Тәлім алған отбасы мен 

еңбек жолымды бастағанымда қасіретті 
қазақ даласынан нені к�рмедім, нені 
кездестірмедім десеңізші, – дейді 
 Валерий Федорович. – Ақс�ңке боп 
қураған адам сүйектері,  қаңырап 
қалған ескі ауыл орындары, ракета 
сынықтарына толы т�белер...  Сондай-ақ 
бұларға енді белгісіз сынақ әсерінен 
қауырсындары түсіп қалған даладағы 
қ ы з ы л ш а қ а  қ ұ с т а р д ы  қ о с ы ң ы з . 
Осылардың бәрін к�ру маған �те ауыр 
еді. Жоғарыдағыдай қорқынышты 
да к�ңілсіз  суреттер кейін менің 
уран кенінің мол қорын тауып, елді 
таңғалдырсам деген романтикаға толы 
аңғал ниетімді адыра қалдырды. Геолог 
болғым келмеді. Тіпті сол мамандықтан 
біржолата безіндім де, к�ргендерімді 
жалғанның жарығына шығару үшін 
журналистикаға ауыстым.

Кейіпкеріміздің санасында «Ұлы» 
жұттың жазбалары» деп аталатын 
деректі кітапты дүниеге әкелу, міне, 

бар бірде маған Валерий Федорович.  – 
   Бірақ қашан к�зін жұмғанша �кіметтің 
тәркілеу кезіндегі �зіне жасалған 
қиянатын кешірмей кетті. Зейнетке 
шыққан 60-жылдардың ортасында 
атамызды сол Белгород облысына 
к�шіріп апарып, үй-жаймен қамтамасыз 
етуімізге біздің толық мүмкіндігіміз 
бар еді. Таңғаларлығы сол, ол оны 
қаламады. Дінінің қаттылығы сонша, 
тарихи тамыры – ежелгі Русь жерінен 
зорлықпен к�шірілгенін �кіметтің �зіне 
істеген ең сорақы ісі деп ұғып, соны 
�мір бойы кек тұтумен болды. С�йтті 
де сүйегінің қазақ топырағында қалуын 
�тінді. Nйткені қазір �зі мәңгілікке 
дамылдаған Қарағандыда 1931 жылғы 
ашаршылықта к�з жұмған әжеміз бен 
қарттың тағы екі перзенті және Сара-
товтан кулак боп айдалып келген қайын 
атасы Иван атай жатыр еді.

– Ал әкеңіз ше? Ол кісі сол кездері 
атаңыздың бұл шешіміне қалай қарады? 
Кейінгі пікірі қандай болды? – дедім 
жоғарыдағы әңгімеден �зімше ой 
тарқатуға тырысқан мен.

– Папамның да ұғымы осы бола-
тын. Және бұл ойынан күні кешеге 
дейін айныған емес, – деді бұл сауалға 
ойланып барып жауап қатқан  Валерий. 
– Nйткені әкей �зін Қазақстаннан 
ешуақытта да б�ліп-жарып қараған 
емес. К�зін тырнап аш қаннан  бастап 
к�ргені де,  баққаны да қазақтар, 
солардың тыныс-тіршілігі болса, солай 
болмағанда қайтеді.

АТАМЕКЕН

азамат Түркістанға келгенде �зінің үйіне келгендей 
күйде болу керек деп есептеймін. 

Ғылымқал Манай, журналист: 
– Түркістан деген с�зді естігенде санада екі 

ой жаңғырады. Біріншісі – Мағжан ақынның 
«Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің 
бесігі ғой» деп жырлайтын әдемі �леңі. Екіншісі 
– Отырар кітапханасы.Ел арасына кең тараған: 
«Арыстанбапқа түне, Қожа Ахметтен тіле» деген 
қанатты с�зді бүгінде білмейтін адам кемде-кем. 
Түркістан қаласын ірі орталық ету Тәуелсіздік 
алған жылдардан бері Тұңғыш Президентімізден 
бастап зиялы қауым �кілдері арасында талай әңгіме 
арқауына айналғаны  рас. Осының �зі Түркістан 
�ңірінің киелі де қасиетті мекен болғанын сан 
ғасырдан бері айғақтап келе жатыр. Кезінде 
Түркістан қаласы – қазақ хандығының астанасы, 
қазақ халқының бас қаласы болды.

Тағы бір ескере кететін мәселе бар. Түркістан – 
жастардың қаласы. Nңірде жастар к�п. Демек, бұл 
аймақтың болашағы зор деп білеміз. 

Шыңғыс МҰҚАН, «Мазмұндама» қорының т*рағасы: 
– Тұран даласына адамның ізі алғаш түскелі бері �ңірден адам үзіліп 

к�рмеді. Қанша �ркениет к�шсе де соның бастауында осы Түркістан 
қаласы тұрды емес пе? Түркістан қазіргі таңда ұлттық жоба. Бұл 
мемлекеттік немесе саяси бағыттағы жоба емес. 

Түркістанның түркі әлемі үшін алатын орны ерекше. Осы  орайда 
біз �ңірдегі туризм саласына аса мән беруіміз керек. Қазіргі таңда 
жер бетінде түбін түркімен байланыстыратын, шамамен, 260 
миллиондай адам бар. Сол 260 миллион адам үшін бұл топырақ 
аса қадірлі. Демек, бұл адамдар біздің туризмді дамыта алады. 
Болашақта осыны ескеруіміз керек. Бұл, біріншіден. 

Екіншіден, болашақта біз Түркістан �ңірінің транзиттік-
логистикалық әлеуетін арттыра түсуіміз керек. Бұл үшін 
теорема жасаудың қажеті жоқ. Түркістан Ұлы жібек 
 жолында жатқан қала. Мұндағы жол картасы тарихтың 
�зінен белгіленіп қойған. Тек соны жаңғырту керек.  
Жаңғыртып та жатырмыз. «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» бағытындағы жолда осы Түркістанның алатын 
орны ерекше болуы керек. 

Үшінші мәселе, шағын және орта кәсіпкерлік деп 
есептеймін. Бұл жерде халық �те тығыз орналасқан. 
Сондықтан шағын және орта кәсіп үшін �ңірде �те 

к�п мүмкіндік бар. Оның үстіне �ңірдегі халықтың 
қаншалықты еңбекқор екенін ескеруіміз керек. 

Ажар ЕРБОЛҒАН, ақын: 
– Түркістан дегенде адам санасы үшке жары-

лады. �уелгісі – �ткені. Бұрынғы Түркістанның 
қазақ қоғамында алатын орны ерекше еді ғой. 
Оның тарихи салмағы �те құнды, �те берекелі 
келді. Екіншісі, бүгіні – бұл б�лек мәселе. Осыдан 

бір-екі жыл бұрын Елбасы Нұрсұлтан �бішұлы 
Назарбаевтың үкімімен Оңтүстік Қазақстан 
 облысы Түркістан облысы болып �згеріп, оның 

орталығы Түркістан қаласы болып бекітілді. 
 Осыдан былай �ңірдің маңызы арта бастады деп ой-
лаймын. Бұл �ңірдің дамуына үлкен серпіліс берді. 
Үшіншісі – болашақ. Түркістан қаласының дамуы 

– жалпы түркі әлемінің гүлденуі, �ркендеп-�суі 
деп білемін. Жәдігерлер, түркі әлеміне қатысты 
әдеби жазбалар, к�неден қалған ескерткіштер, 

мазарлар, кесенелер, ғасырдан-ғасырға келе 
жатқан аңыз-әпсаналардың түркі әлеміне ортақ 
болуы заңдылық. Себебі тамыры бір халықтардың 

болашағы да бір деп есептеймін. 
Ескере кететін тағы бір мәселе бар. 
Түркістан қазба жұмыстарынан 
табылған қыш құмыра сияқты. 
Шынымен құнды, шынымен  тарихи 

жәдігер. Бірақ бұл жұмыстарды абай-
лап жүргізбесе оның сынып кетуі 
де мүмкін. Сондықтан байыппен 
аңдап басып, күрделі жұмыстарды 
кешенді түрде жалғастыра беру керек 
деп  ойлаймын. 

Айдын БАЙЫС, ақын: 
– Түркістан қашан да қазақтың қара 

шаңырағы болған �ңір. Қазіргі таңда 
ол ішкі туризмнің тірегі. Болашақта бұл 

сыртқы туризмді де дамыта алатын әлеуетті 
�ңір деп ойлаймын.

Мәдени тұрғысынан да Түркістан қаласы 
үлкен қызмет атқарып келе  жатыр. Ата-
бабаларымыздың сүйегі жатқан киелі мекен 

тек қазақ халқына ғана емес, ол түркітілдес 
мемлекеттердің жалпыға бірдей рухани аста-
насы. Бұл �ңірдің орналасқан жері де, қағылған 
қазығы да Қазақстанның дамуына жан-жақты 
қолдау керсете алады. Күн райы �ңірдегі мал 

және егін шаруашылығына қолайлы �ңір. 
Nз басым �ңірде Отырар кітапханасын қайта 

жасақтаса деп ойлаймын. Қазақ қазынасындағы 
барлық кітапты, болмаса олардың к�шірмесін сол 
кітапханаға апарып сақтаса деген ниет бар. 

�лия САДЫҚОВА, маркетолог маман: 
– Түркістан – қазақ үшін ерекше құрметке 

ие �ңір. Түркі әлемі де осы шаһардың тарихи 
маңызын мойындап отыр. Бұл күнгі Түркістан 

–  облыс орталығы ғана емес, �ткен мен бүгіннің 
үндескен құтты мекені. Болашақта жаңашыл болмысқа 
ие болып, ұлтымыздың айшықты аймағына айналып, 
жаңа бір серпіліс жасарына кәміл сенемін.

Мұндағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі секілді қасиетті 
мекендердің �здері �з алдына бір бренд.

Түркістан – ұлттық жоба. Бұл жерде жасалып жатқан 
әр іс ұлт игілігі үшін маңызды. Бұрын белді тұлғалары 
�зін сол жерге апарып к�мсе екен деп тілеген. Мұнда бір 
астар бар. Бұл Түркістанның ұлы топырақ екенінің ашық 

к�рінісі. 

Жазып алған 
Қуаныш МЕЙРАМҚЫЗЫ
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Бұл күні де біраз жаяу жүріп қайтты. Қарбаластың арасындағы «өзіне 
бұйырған» азғантай уақытында талай жылдардан бергі дағдылы демалу 
әдісі. Қайталап тыңдап жүретін, қалта телефонына жазылған қазақтың, 
қырғыздың халық әндерін қосып қойып, сәл тынықты...
Шапшаң екен уақыт. Балалық базары. Алматы шуағы. Студенттік өмір. Сын 
сапары. Ата мұра. Таным. Талғам. Тағдыр. Мектеп көрді. Ұстаз алдынан 
өтті. Өнеге ұйыған, құты құйылған жақсылардың бір жайқалған тұсы – сол 
жетпісінші жылдарда топқа қосылғанда алдына қараса ақылшы ағалар, 
қатарында қазақы ғұрпын қастер тұтар дос-жарандары болды. 
Орта мектепті аяқтап, Алматыға оқуға келген. Ауыл шаруашылығы 
 институтына өтпеді. Ауылға қайтып, колхозшы болды. Қазіргі әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-ды бітірді ғой. Дәстүрі бай, даңқы зор университет. 
 Диплом жетекшісі Тұрсынбек ағай Кәкішұлының бағыттауы болмағанда, 
басқа жолмен де кетуі мүмкін еді. Тұрсынбек аға қазақ өлең құрылысы 
бойынша жазылған жұмысындағы балаң батылдықты: «Барлығын да 
оңдырмапсың ғой!»  деп құптап еді. Кейін, оқу бітіріп, жұмыс таба ал-
май жүргенінде әдеби ортаға жарқылдап енген Сағат Әшімбаевты өнеге 
етіп, «Сын жаз» деген. Біртіндеп осы жолы ауырлау салаға кіріге бастады. 
 1977-1982 жылдар арасында «Қазақ әдебиеті» газетіндегі жұмысы сынның 
шаруасына тұтас бұрды деуге болады.

Б.Ыбырайымның кісіге сыртынан да, көзінше де тиіспейтін жуас сыпайылығы, 
ішкі мәдениеті сүтпен біткен азаматтық кісілігі айтылып жүреді. 
Жетпей жатқанды дөп атап, шамға тимей иландырады.
Деңгейінің асып тұрғанын, көп білетінін «көрсетпейтін» әдепті. 
Терминмен шегелеп, қисынымен қымтап, теорияға қарайлап қана айтатын 
кәсіби дағдысы мығым әдіскер-ғалым.

�дебиет институты зерттеу 
бағы тын ашты. Белсенді 
қызу жастықтың екпінінде 

әдебиеттің ісіне, әдеби сын, рецензия, 
пікір, сұхбаттарға іркілмей, араласудай-
ақ араласты. Біртіндеп мұраны ендігі 
игеру міндеттеріндегі сауатты пайым 
зәрулігінде зерттеулерге ойысты.

Ендігінің, ғұмыр жастың осы бір 
арғы-бергісі ап-айқын, жалаңаштана 
түскен жаңа кезеңінің мінез-болмы-
сына тосырқай қарай ма, қалай? Адам 
ғұмырының �зіне сай, жарасымды 
дәурендері бар...

1 9 7 8  ж ы л ғ ы  « Ж ұ л д ы з д ы ң » 
 10-но ме рінде шыққан к�п томды  роман 
жанры туралы әңгімеге аузы дуалы 
ағаларымен бірге қатысады. Жұмекен 
Н ә ж і м е д е н о в т ы ң  « А қ  ш а ғ ы л ы » 
мен �нес Сараевтың «Тосқауыл» 
 ро манының бірінші кітабын тұтастық, 
даралық тұғырында талдауға тосылмай 
ден қояды.

Бекен Ыбырайым жаңа бір �німді 
�ріске бет алған қазақ әдеби сынының 
есігін сол тұс айтарын жасырмайтын 
бірбеткейлігімен, с�зін біліп, берерін 
қамдап, сезініп ашыпты. Мәселені 
жоталы негіздерінен  барлады. Қазып, 
қадап, батырып с�йлеуге тәуекел 
етті. �деби туындыны талап қойып 
алып талқыға салу әдістемесі, ой 
ауқымындағы оқшаулық орныға 
 бастады. С�з тынысы кеңіді.

Бекеннің «Қазақ әдебиетінде», 
сын б�лімінде жүрген уақыты – 
шығармашылығының олжалы бір 
кезеңі. Жанр талабы, ұнамды кейіпкер 
ұғымы, хрониканың тарихи романды 
тұсауы, жастар шығармашылығы, 
кезеңдік сипаттар, сауатты жазу, ойлау 
жүйесіндегі �згерістер, қилы к�ркемдік 
соқпақтарды байқады, бағып отырды, 
күн тәртібіне қосуға құштарлықпен 
а р а л а с т ы .  Р о л л а н  С е й с е н б а е в , 
Сұлтанәлі Балғабаев, Смағұл Елубаев 
шығармаларының тамырын ұстады. 
«Орталық кейіпкерге әр қырынан бір 
сәуле түсірген» Сәкен Жүнісовтің жазу 
тәсілін жария етуге асықты.

Жаңа ұғым, жаңа пайымға ұмтылып, 
әлемдік �редегі шеберлікке қарайлады. 
Мұхтар �уезов айтатын «дәуірдің 
құлашымен құлашы тең түсетін 
 геройды» іздейтін. Ортасы ыңғай бір 
білетіні бар іріктелген жайсаңдармен 
т о л ы п  ж ү р д і .  С а ғ а т  � ш і м б а е в , 
Ж а р а с қ а н  � б д і р а ш е в . . .  А с қ а р 
Сүлейменов редакцияға келіп тұратын. 
Nтежан аға Нұрғалиевтың бір �зі – 
бір мектеп. �убәкір аға Нілібаевтың 
к�п оқитыны, кітапқұмарлығы �з 
 алдына бір �неге. Қатарластары  рухани 
самғауға ынтық кілең бір тап-таза 
жақсылар. Оразбек аға Сәрсенбаев 
орыс әдебиетіне мықты еді.

Даралық, дарын әлеуетін сезіндіру 
миссиясында бар пейілімен, шын шат-
танып, тасып айтқан олжалы пайым-
дары, әсіресе Мұхтар �уезов, Ілияс 
Жансүгіров, Қасым Аманжолов, Ғали 
Орманов, �бдіжәміл Нұрпейісов, 
 Сырбай Мәуленов, Сәкен Жүнісов, 
�біш Кекілбай, Мұхтар Мағауин,  Марал 
Ысқақбай, Оралхан Б�кей, Гүлнәр 
Салықбай туралы шығармашылық 
портрет, зерттеу, эссе-толғамдарында 
орнықты.

«С�зтану әлемінде» атты (2016) 
жинағындағы әр жылдарда жазылған 
портрет, шолу, пікір, сұхбаттарда қазақ 
к�ркемдік ойына тосын, тұтастанған 
байыптау тәсілімен араласу бағыттары 
мазмұн түзген. 

Оның пікірінде, �уезов жазуындағы 
шұғыла, туған ұлтының б�лекше ғұмыр 
ғұрпы, жатбауыр тағдыр, зор күрес 
сарыны бар, «рухани және стильдік 
қасиеті» – нұрландырушы,  тазартушы 
психологизміне бар шеберді жығып 
б е р у г е  б а р .  « Р у х а н и  з о р  ә л е у е т 
т ұ т а с т ы ғ ы н д а  с о м д а л ғ а н  х а л ы қ 
тұлғасы, ұлт болмысы �уезовтің әлем 
әдебиетіне сіңірген айрықша к�ркемдік-
эстетикалық нәрі» дейді сыншы. Мұхтар 
�уезовтің �з кейіпкеріне деген «суы-
майтын ықыласы», Тахауи Ахтановтың 
кейіпкерді оқушыға да «аңдытып» 
қоятын алаңк�ңіл «сергектігі», �біш 
Кекілбайдың күндіз-түні кейіпкерімен 
бірге толғататын мазаңдығы, �бді жәміл 
Нұрпейісовтің мұндайда басқадан оқшау 
түйліккен бақылау – барлаушылығы 
 туралы қашан, кім айтып еді?!

Б е к е н  Ы б ы р а й ы м  Б е р д і б е к 
Соқпақбаев, Сәкен Жүнісов, Мұхтар 
Мағауин, Марал Ысқақбай, Оралхан 
Б�кеев шығармашылығын суреткерлік 
даралық ауқымында баянды негіздерде 
құштарлықпен байыптады.

Жеке тұлғалардың шығармашылық 
ғұмырбаянын барлап, бағалау, сара-
лауда аялы, бүтін эссе-толғамдары 
туды. 2019 жылы лайықты аталып 
�ткен �біш аға Кекілбайдың 80 
жылдығына арналған республикалық 
шығармашылық сайыста «�деби 
сын» аталымындағы Бас жүлде Бе-
к е н  Ы б ы р а й ы м н ы ң  « А д а м н ы ң 
 мемлекетке айналуы» атты толғамына 
берілді. Шегінбейтін ынта, суымай-
тын ықылас, алғыр түйсік, жанкешті 
пайымдау сынды эпитетті шеберлік 
таңбалары жанға майдай жағады, 
�біш әлемінің «ыдырамай» тұтасқан 
к�ркемдігінде тербеліп, рахат кешу 
игілігімен б�лісуге асыққан «жүр-жүр»: 
Осы эсседегі Бекен Ыбырайымның 
қалам ұстағанның қай-қайсысы да 
к�ксейтін с�з сәулелендіру міндетіндегі 
«жолы болғыштығын» ақ пейіліңмен 
қызғанасың.  Кейіпкердің үнемі 
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дызығып жүруі, к�лкештеген адымы 
қысқа қайырымдар, күлің-күлің етіп 
к�з арбаған, тақыр  шешен, �штіктің 
�рті, қанды қыжыл, үйреншікті таныс 
сорап, зорлық шешім, озбырлығын 
т ү р т к і л е п  о я т у ,  � з і м ш і л д і к т і ң 
�ңмеңдеуі, с�з ләмі, жанкешті пайым-
дау сынды тіркестер ойдың құнарын 
қопарып отырады. Мақала мазмұны, 
талдау, таныту талғамы ж�нінде әдеби 
туындының аса ауқымды саралануы 
әлде де тапшы қазақ с�з �нерінің 
тәжірибесіндегі батыл үйірімдерімен 
ден қойғызады.

Бір әңгімеде к�ркем шығармаға 
қайтып келу себебін сұрадық. Қаламгер, 
жазушы Бекен Ыбырайым жаңа заман 
мен адам арақатынасы туралы бірқанша 
иірімді, үйірлі құбылыстардың кеудеге 
тұнғанын, бәлкім осыны біреу жазар 
деп ұзақ күтіп келе жатқанын, енді 
жазбасына қойғызбай «есін шығара» 
берген соң біртүрлі тосын, толымды 
құштарлықпен құйылып, толассыз 
 жазып жүргенін айтты.

�зірше еш жерде жарияланбаған 
бірқанша әнгіме, хикаяттарын оқуға 
берді. Жазушы Бекен Ыбырайым 
оқушысын барлығымызды таң ата 
тіршілік дүрмегіне араластырып 
жіберіп «қарап отыратын» бүгінгі 
уақыт; оның к�рмегені қалмаған 
халқына б�ліп берген Елдік еншісі; 
�тпелі кезеңнің ақыры қайыр болғай 
деген үмітпен �мір сүргізетін күрделі 
қайшылықтары аясындағы адам – 
пендені ниетін бұзбаған мазмұнында 
ашуға асығады. Уран кенішіне жан бағу 
жетектеп апарған ауыл жігіттерінің 
барлығының шашы түсті. Ауылға 
қайтып келеді. Біреуінің ғана шашы 
– қап-қара. Мұның тегін емесін  автор 
шебер сезіндірген. Оқушы біртүрлі 
 секем алып қалады. Тепсе темір 
үзетіндей жасында, күні кеше екі 
қойды бірдей к�теріп жүре беретін 
қайран бауыр – жаман ауру. �ңгіме 
аға мен ініні алма-кезек араласты-
рып  отырып жазылған. Автор �мір 
ақиқатын адам рухымен беттестірудің 
ұтымды к�ркемдік тәсілін табады.

«К�сеге» әңгімесіндегі К�сеге – 
физикалық кембағалдығын ақ пейілі 
жеңіп кететін әлемдік персонаждардың 
�мірде, тіпті �зіміз білетін, әр  ауылда, 
әрдайым, әр кезеңде бар, болған, 
прототипі таныс бейне. Дәл ендігі 
уақыттың осындай ауыл кезіп жүретін 
ортақ туысқанға қабағы қату. Мейірімі 
сарқылып біткен. �ңгіме баяндаған 
жүрек суырар суық шындық – осы.

Ж а ң а  з а м а н ,  а у ы с ы п  ж а т қ а н 

құндылықтар «Тозу» әңгімесінде 
де мейлінше нанымды суреттелген. 
 Автор кезең-кезеңімен �з уақытының 
характерін жасау ынтасын  нендей 
қыспақ, қату қабақ уақыттарда да сақтап 
келу дәстүрінде, кешегі аумалы-т�кпелі 
т�ңкерістер, ұлт-азаттық к�терілістер, 
ашаршылық, қуғын-сүргін, тың «игеру», 
тоқырау, т.б. таңбалы �мір ағыстарының 
к�ркем шындығы (шама-шарқы қандай 
болғандығына қарамастан – Қ.М.) 
дәстүрінде жаңа уақыттың болмыс-
мінезін, бедерін к�ркем баяндауға 
ынтығады, тәуекел етеді.

«Мен және Қараг�з» хикаяты қазіргі 
балалар прозасындағы жаңа бір олжа 
деп айтудан тартынбай отырғанымның 
сыры шығармада. Бекен  Ыбырайым 
– балалар әдебиетінің жаратылыс 
бітімін, теориялық негіздерін түбіне 
түсіп, түгендеп жүрген бірді-екілі 
зерттеушінің бірі. Бес қаруы түгел 
кәнігі маман. Теорияны білуінің 
балаларға арнап шығарма жазуда септігі 
тимесе, кедергісі болмағаны анық. 
Бұл бір сәулелі дүние. Бала к�зімен 
қарағанда барлығы жап-жарық-ау, 
жап-жарық. Бала атаулының �мір 
ортасын ересектердің мың ұйықтаса 
ойына келмейтін қызық,  қимас 
қырынан к�ріп қоятын қырағы к�з, 
мерген. Бала туралы қуантып  жазады. 
Жүректі жылытып жазады. �лем 
 балалар әдебиеті классикасының озық 
�негесін білу аз. Сіңіру, баланы ұлттық 
негізбен әлпештеп, әспеттеп отырып 
жазу – мәртебе! Аталған хикаятты 
мақтағанымда автор �зі де «әрдайым 
жаныңда жүретін мерекедей» бағасы 
б�лек туындысы екенін айтты. Тілі, 
баяндау оралымдары, құрылымы, бар 
мазмұны бала жанына қиянат жасамай 
озық жазылыпты. 

Балаларға арналған шығармалар 
�німді жазылған, мемлекеттік қолдау 
басым болған сонау бір жылдарда 
қаламдастарының олжасына балаша 
шаттанып, бар мен жоқ ауқымында 
балалар әдебиетінің зор парызын, 
қайырлы қайтарымын, таусылмас 
тағылымын жанымен айтып жүрді. 
Осы бағыттағы ғылыми зерттеуі 
 шы ғар машылықтағы жанр специфи-
касы тұрғысында �з бағасын да алған. 

Бекен Ыбырайымовтың �ткен 
ғасырдың жетпісінші-сексенінші 
жылдарындағы балалар әдебиетінің 
повесть жанры бағытындағы  ойлары 
әдеби дамудағы уақыт бедерін, 
шеберлік таңбаларын нәзік тұтастықта 
аңғартып айрықшалау тәсілдерімен 
елеулі.

Серік Асылбекұлының «Тасқара» 
п о в е с і н д е г і  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
«қулықтың» сырын ашу байқам-
паздығы ұнаған. Қанат Баймұратовтың 
иланымды �мір ортасындағы ба-
стан кешкен күйлерін жазушының 
т ү г і н  қ а л д ы р м а й  қ а м т ы п  ж а з у 
ұтымдылығын Бекен Ыбырайым 
к�ркемдіктің сараң, озық бағасымен 
марапаттайды. Ж�н, табылған мадақ. 
«Мұндай тәсіл балғын оқырманның 
повестегі оқиғалар желісін �мірдегі 
нақты оқиғалар тізбегі, шындығы 
д е п  ұ ғ ы н у ы н а  ж е т е л е й т і н д е й » 
 («Сырлы әлем»,  88-б.). Тынымбай 
Нұрмағамбетовтің күн райын құ-
былта келген  «Қар лығаштың ұясы» 
повесіндегі бала лықтың жарық әлемін 
жалықпай, к�з жеткізген шындықтар 
әсерімен, «шырқау шеберлік биігінде 
бейнелену» артықшылықтары мен, 
«терең психоло гиз  мімен»  тұтас 
әспеттеу �негесі б�лек. Н.Дәутаевтың 
«Жол», С.Асылбекұлының «Рәбиғаның 
 махаббаты» повестерін кең талқыға 
 салуы автор әлеуетін «тергеп-тексеру» 

«қатыгездігімен» 
б і т е қ а й н а п  ж а -

тыр. Шығармадағы 
драматизм жүрегін 

жібітіп, иліктіре түс-
кенін, еміне оқыға нын 

принципшіл сыншы жа-
сырсын ба?!

Алты жылдай балаларға 
арналған шетел әдебиеті 

журналы «К�гершінді» шы-

3-курста – 3, 4-курста – 4, 5-курста 
– 5 алды. Мұнан да әке бойындағы 
табандылықты табады �зі. Бетке айту 
мінезінде де әке бейнесі тұратындай.

28 жасында �зін оқытқан бірнеше 
ұстаз-ағаларының ғылыми стиліне 
«тиісіп», «Қазақ әдебиетіне» мақала 
жазғанында да әкеге тартып туған ұлдың 
қарасы бой к�терген. Қолдан келместен 
тартынуды да �кеден дарыған мінез деп 
біледі. Баспа комитетінде қызметтес 
болған Қабдікәрім Ыдырысов аға 
«Жалынға» директор болып ауысқанда 
бірден �лең кітабын жоспарға кіргізіп, 
біреуі шығып, екіншісін шығармақ 
болғанда сол екінші кітаптан �зі бас 
тартты. Ішінде бір «тежегіш»,  «Пушкин, 
Есениндей жазбаған соң, ақынсың 
ба?» дейтін. Соның айтқанын істеді. 
Nкінбейді.

К�ркем прозаға да �уезовті  ойлап, 
басқаны ойлап, батылы бармай жүріп, 
біртіндеп кіріккен. К�біне жазғанының 
қайсысына болсын, сын мақала ма, 
зерттеу ме, к�ркем шығарма ма – к�ңілі 
тола бермейді. Классиканың �зінен 
б�лек-салақты тауып алатын міншілдік 
мінез. Бұған Бекен  Ыбырайымды 
білетін адамдар, әрине, сенеді.

Nзекті проблемалық мақалалар 
жазуда да айтарлықтай тәжірибе 
жинаған. Қазақ әдебиетінің тарихын 
қайта жазу бағытында ой қозғалғанда 
білікті ұсыныстарымен, байыптау-
ларымен араласып отырды. Ұлттық 
әдебиеттанудың ахуалын кейінгі 
уақыттың шаш-етек мәселелері 

тарихы, даралық тәжірибесі түзілген 
қос томдық «ХХ ғасырдағы қазақ 
поэзиясы» жинағының 1 кітабында 
(2019) дәуірдің саяси беталысы, ғасыр 
басындағы ұлт-азаттық   серпіндер, 
р у х а н и я т  м ә с е л е с і н д е г і  т а р и х и 
алғышарттар ауқымында қыруар дерек, 
дәйек айналымға тартылып отырады. 

Мағжан лирикасының  «астарлы 
жинақтаушылық қуаты»,  «фило-
софиялық аясы», «асқақ парлауы», 
«эстетикалық конструкциясы», «суық 
сызы», «түпкі аңсары»,  «болмысты 
с е з і н у  а у м а ғ ы » ,  « э с т е т и к а л ы қ -
философиялық к�ру, байыптау жүйесі», 
«м�лтек психологиялық талдауы», 
«физиологиялық күйдің психологиялық 
күйге ұласуы»,  «символ – с�з, символ – 
ұғым,  символ – бояу, символ – концеп-
ция, символ – бейнелілігі» – �леңдегі 
жаңа ырғақ,  жаңа түрлері  таным 
талқысына  тартылды. Сәкен  Сейфуллин 
лирикасындағы жаңашыл поэтикалық 
иірімдерді, түршілдікті аңғаруында 
да зерттеу әдебі кең ақындықты ая-
лау дағдысынан, ауқымды ойлау, 
байқампаздық, кәсіби адалдығынан 
жазбайды. Сәкеннің саяси айыптауларға 
жығып беруге болмайтын ақындық 
бетіне жүгініп ой тарқатады. Қазақ лири-
касында к�рінбеген жақсылықтарымен 
кенелткен Ілияс Жансүгіровтің болмы-
сты сезіну, бейнелеу озықтығы әлемдік 
классиканың екінің біріне бұйырмаған 
о л ж а с ы  м ә н і н д е  д ә р і п т е л е д і . 
Жаңашылдық категориясын «шын 
мәніндегі жаңалық – эстетикалық 
кемелдік» ауқымында бекітіп, кезеңдік 
танымдағы осалдықтарды назар-
да ұстау принципшілдігін байқатады. 
Отызыншы жылдардағы әдеби даму, 
қазақ лирикасының к�ркем жүйе, 
кеңістігінде сан тарап тағдырлы, 
таңбалы туындыларға аялдайды. Еске-
рілмей, баяғы екпінмен келе жатқан 
қаншама қисындар  батыл байыпталған. 
«Күйші» поэмасын жаһандық аяда 
бағалау �зектілігінде �ріс ашқан. 

Ғали Ормановтағы ықшам-икем-
ділік, бейнелілік, тосын тапқырлық 
автор – зерттеуші мүдделестігінде 
 интерпре тацияланып отырады. Піскен, 
озық лирика, еуропалық к�ру аясы, 
сезімді қинамайтыны, бейтарап куәгер 
етіп байлап қою тәсілдері  сынды 
�німді атрибуттарға ден қойылады. Иса 
Байзақов тың сұрапыл суырып салма 
ақындығы Бекен Ыбырайымның к�п 
қарайлап, ұдайы аялдап келе жатқан және 
бір к�ркемдік кеңістігі. Құралай сұлудың 
сипатына сипат қосып,  «жа ры сып» там-
сануы – к�ркемдік фактор. 

Қазақ поэзиясындағы субъективті 
сезінудің поэтикалық �ріс түзу жаңа-
шылдығын Қасым ақынмен сабақ-
тастыруында осы кімде, қалай айтылды 
екен деп елеңдейсің.

Бекен Ыбырайымовтың 
«Сол кездегі қазақ поэзиясы үшін:
Күлемін де жылаймын,
Жылаймын да күлемін,
Неге ғана бұлаймын –
N з і м  ғ а н а  б і л е м і н ,  –  д е п , 

бірден драматизмді асқындырып, 
ширыққан философиялық-к�ркемдік 
 жи нақтауды ақтарып салу жаңалық 
б о л а т ы н »  д е г е н і н е  і л т и п а т п е н 
иланасың. Қасымша �мір сезіну, 
сезінту аңсарында д�п айтатыны 
к�ңіл к�ншітіп отырады. Қасымның 
 образды пейзаж, характерлі  пейзаж, 
Лермонтов теңдес тірі пейзаж, б�лек 
поэтикалық түйсік, тілдік иірімі 
үйірілген шығармашылық қуат, зор 
эстетикасымен арбайды. 

Сырбай Мәуленов поэзиясының 
шалқарын шайқамай, шашпай-т�кпей 
м�лдіретіп сипаттады. 

Сонау бір жылдары бір мақала 
жазған еді. Күні бүгінге шейін т�кпе 
а қ ы н д а р  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н ы ң 
негізінен тек с�з, мәтін тұрғысынан 
қаралып келе жатқандығын, басқа 
қырлары жол-ж�некей ғана  аталып 
ж ү р г е н д і г і ,  а в т о р л ы қ   а у ы з ш а 
 поэзияны зерттеудің ғылыми жүйелі 
мето дологиясының жоқтығы, автор-
л ы қ  а у ы з ш а  ә д е б и е т  т е о р и я с ы 
жасалмағандығы туралы айтқан. 

Мақаланы оқыған Абай атындағы 
Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  п е д а г о г и к а л ы қ 
университетінің сол тұстағы рек-
торы Серік Жайлауұлы Пірәлиев 
осы бағытта ғылыми Орталық құру 
ұсынысымен қызметке шақырды. 
Авторлық  ауызша әдебиет �кілдерінің 
басылым к�рген туындылары ар-
найы «Ақындар  аманаты» серия-
сымен, к�птомдықтар үлгісінде 
бірнеше қолжазба, басылым нұсқалар 
тәптіштеліп, түзетіліп, 50 жинақ 
жарық к�рді. Атқарылар шаруа әлі 
жетеді.  Біртұтас ғылыми таным 
кеңістігін түзу, жанрлық-теориялық 
айқындамалар қажеттілігіндегі жұмыс. 

Ауызша �лең с�зде �тпелі дүниенің 
мысалы к�п толғанды, имандылық, 
кісілік �негесі тәптіштелді. Суырып 
салма �нерпаздықтағы образдылық 
к�ңіл к�ншітті.

ғарып отырды. Ешбір елде мұндай 
журнал шықпаған.

Nзі де бала болған...  �кесінің 
інісі мал бағатын. Жаз Үшқоңыр 
 жайлауында �теді. �лі күнге есінен 
кетпейді. Жайлауда жай түскенін 
к�рді. Балалық шақ – сағынышы 
 басылмайтын �ке тұлғасы. �дебиетке 
ынтықтырған алыстан, тұп-тура Сәбит 
Мұқанов пен Темірғали Нұртазиннің 
ауылынан келген Мүтбай Балқашев 
ұстазы дауысы жағымды, аудандық 
 газетке әңгімелерін жариялатып 
тұратын кісі еді. �кесі жұрт сыйлаған 
бетті, мінезді адам болды. Ақындығы 
да бар. Баяғыда, 50-жылы-ау дейді, 
осы КазГУ-ге оқуға тапсырыпты. 
«Абай жолын» екі сағатта �лең етіп 
жазып беріп оқуға түскен ғой. Бірақ 
құжаттары түгел болмай (бәлкім 4 
кластық қана білімі болғаны болуы – 
Қ.М.), сырттай оқу б�ліміне түстің де-
ген ғой. «Сырттай оқу» дегенді  намыс 
к�ріп, қолды бір сілтеп кеткен де 
қалған. �кесі Жамбыл мен Құлмамбет 
айтысын жатқа айтатын. Кейінгі естіп, 
оқып жүрген нұсқалардан басқаша 
сияқты еді. Дер кезінде құнттап жазып 
алмағанына кейде �кінеді.

Ақындық ана жағынан да келеді. 
Ауылда баяғы 16-ның дүрбелеңін 
к�рген үлкен кісілер болды.

Қазір ойлап отырса, сынға келуіне 
ұстазы Тұрсынбек ағай Кәкішұлының 
тікелей ықпалы болды. Ал бір нәрсеге 
сын к�збен қарау, кез келгенге «ләппәй 
тақсыр» боп илігіп, иіле бермейтін мінез 
әкесінен дарыған. �кесінің кейде Абай 
�леңдерінен де мін тауып отыратынын 
жылы жымиып еске алып жүретіні 
бар, орысшаға судай еді. Пушкинге 
арнау �лең жазған сияқты. Тұманбай 
мен Қадырдың �леңдерін оқып  берсе, 
онша менсінбейтін. Мұқағалиды 
айтқанында қазақша біледі екен деп 
ілтипат білдірген. Жас уақытында 
қалада жүріпті. Қанша оқып-тоқығаны 
�з алдында, табандылық, еңбекқорлық, 
ұстамдылыққа, туралық, алғырлық, 
ақжүректікке баулыған. �ке �негесі 
ғұмырлық азық болып келе жатыр...

І курста Ханғали ағай Сүйіншәлиев 
Сұлтанмахмұт Торайғырұлының 
тілінен курс жұмысын жазғызды. 
 Сонда қалың дәптерді тұтас қисапсыз 
метафора, эпитеттермен толтырып 
жазып шыққан. Ханғали ағай қайран 
қалып, қарайған еңбек қой деп риза 
болып еді.

 М.О.�уезов атындағы �дебиет 
және �нер институтына алғаш кел-
генде б�лім бастығы қарап шығып, 
кәдімгі  мектептег ідей баға  қой 
деп берген 1200 беттік  авторлары 
к�рсетілмеген қолжазбаны дереу 
оқып шығып, бірқанша ғалымның 
бір-екеуіне ғана 4, қалғандарына 3, 
2, 1 деген бағалар қойған. Осында 
да �ке мінезі тұр-ау. Университетте 
орыс әдебиетінен 2  курста т�мен баға 
алып, Чернышевский дің «Что де-
лать» романын ерінбей с�здік жасап 
оқып шықты. Сол орыс әдебиетінен 

ауқымында барлап, байыптаудан да 
сырт қала алмайды. Айтарын айтады. 
�дебиеттанудың келешегін маман 
кадрлар даярлау �зектілігінде нақтылы 
күн тәртіб іне  қояды.  Мұраның 
игерілмей, зерттелмей жатқан, қайта 
қаралуы тиіс түйткілдерін тас-түйін 
біліктілікпен саралайды. «Ғылымдағы 
сұр тасқыннан» сақтандырады («Қ�», 
12.07.2001ж.).

Бекен Ыбырайымның не жазғанда, 
не айтқанда да талғам қалыптастыруға 
бейілді болғанын шығармашылықтағы 
бір айрықшалығы деп бағалаймыз. 
Қазақ  әдебиеті  тарихын,  әдеби 
мұраны орта, жоғары мектепте оқыту 
�зектілігінде «баяғы – жартас бір – 
жартас», б�тен бір сұс алаңдатады. 
Қазіргі, кітап экспонатқа айналып 
бара жатқан ахуалда да сілкінтіп айтқан 
«уағыздары» аз емес. Ендігі уақыттың 
�зекті күйлерінде сырт бақылаушы 
 б о л ы п  қ а л а  а л м а ғ а н .  Б а с п а с � з 
бетінде сол дағдылы жиі к�рінетін 
қалпы бұзылған емес. Салмақ салып 
с�йлейтін бетті азамат жаңа қоғамның 
зәруліктеріне батыл араласып келеді. 

Оқулықтар, монографиялық зерт-
теулер жазды. Кешенді жұмыстар 
жүргізілетін Орталықтар ашудың ж�н-
жосығын пысықтап, іс тындырды.

Бекеннің академик Серік Қира-
баевтың ғылыми �рістегі айтулы 
айрықшалықтарын орнымен, басым 
сипаттарындағы тұтастық жүйесімен 
ұтымды �згеше таным форматында 
айқындағандығын айтуымыз керек. 
Академик Тұрсынбек Кәкішұлының 
ұ с т а з д ы қ  � н е г е с і ,  с ы н ш ы л д ы қ , 
зерттеушілік дара бітімі, шәкіртке 
деген алдауы жоқ әкелік қамқорлығы 
да бірнеше мерейтойлық, естелік 
мақалалар жазылуына себеп болып 
еді.Зейнолла Қабдолов туралы: «Ол 
сонау елуінші жылдары-ақ әдебиеттегі 
небір қасқа мен жайсаңдардың қалың 
ортасына кіріп кетіп, қобалжыса да 
қаймықпаған» деп, бірге толғандырды 
(«Жұлдыз», 1987, №12.).  Мырзабек 
Д ү й с е н о в ,  Р а х м а н қ ұ л  Б е р д і б а й 
ағаларым, заманы тұстас тұлға Сағат 
�шімбаев, доспейіл Құлбек Ерг�бек 
туралы да ағыл-тегіл, арманды, сәулелі 
эссе,  естеліктер жазды. Кезінде 
былайғы к�п біле бермейтін Марал 
Ысқақбайдың теория тілін ұйғарудағы 
теңеуі мен талдаулары туралы да Бекен 
Ыбырайым айтқан. 

Бекен Ыбрайым елу жылға жуық 
қарайлап, қадалып, қарап келе жатқан 
қазақ поэзиясының бір ғасырлық 

Қанипаш М�ДІБАЙ,
филология ғылымының докторы

PS. 
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Ерекше сыйлап, құрметтейтін азамат Жағыпармен етене таныс-білістігіміз Жезқазған жерінде 
басталды. Ол уақытта жолдама деген болатын. Оқу бітірген жас Орталық Комитеттің жолда-

масымен тиісті өңірге барып, кем дегенде сол жерде мамандығы бойынша үш жыл қызмет етуі 
тиіс. Одан кейінгі тағдыры өз қолында.  Қала ма, әлде қоныс аударғысы келе ме – өз еркінде.
Мен де, Жағыпар да ҚазМУ-дың, қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси тетінің 

журналистика фа культетін бітірдік. Жағыпардың екі жас кішілігі бар, сол себепті ол аталған 
білім ордасын екі жылдан кейін тамамдады. Сөз болған жолдамаға байланысты біріміз 

 мысты аймақтың Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірі» газетінде, енді біріміз осы облыстың Шет 
аудандық «Ильич туы» газетінде еңбек жолын бастадық. Сөйтіп, Сыр топырағында дүниеге 

келген бізге қазақтың қадірлі мекендерінің бірі Арқа жерінде қызмет ету бұйырды.

Ел аузында «Қарлығаштай қанатымен су сепкен» деген салиқалы теңеу бар.   Былай 
бажайлап қарасаң, айтуға оңай ауызекі сөз сияқты көрінгенімен, екінің біріне 
бағыттала бермейтін салмақты, мағыналы, жүйелі пайым. Өйткені біздің түсінігімізде 
қарлығаш адамның жанашыры, досы, қамқоршы құс саналады. Өзі жұдырықтай 
ғана болғанымен, адамзатқа, қоғамға келтірер пайдасы да таудай. Керек десеңіз, 
қарлығашты әдеміліктің, сырбаздықтың символы ретінде көретініміз бар. 

Аудандық басылымдардан кейін екеуміздің 
басымыз облыстық «Жезқазған туы» газетінде 
түйісті .  Біріміз газеттің насихат б�лімін 
басқарсақ, екіншіміз ауыл шаруашылығы 
б�лімі меңгерушілігінің тізгінін ұстадық. Сол 
уақыттары, қалай дегенмен де, әділдік бар еді. 
Қызметке орналастыруда қазіргідей келеңсіз 
жайлар т�бе к�рсете қоймайтын. Жастығымызға, 
«географиямызға» да қарамай екеумізге екі 
б�лімге жетекшілік жасау сеніп тапсырылды. 
Ол кездің облыстық газетін республикалық 
қандай да басылымнан бір де кем к�ре алмай-
сыз. Nйткені газетте «сен тұр, мен атайын» 
дейтіндей білімі де, тәжірибесі де жетерлік мүйізі 
қарағайдай журналистер қызмет ететін.

Жағыпар б�лімге келгеннен-ақ жақсы 
қырымен к�зге түсті. Ауыл шаруашылығы 
дегеніңіз сан салалы құрылым екені белгілі. 
 Жазатын нәрсе к�п. Жағыпар болса әбден  жауыр 
болған тақырыптарды қозғамады. Саладағы 
озық тәжірибелерді, пайдалы бастамаларды 

Мен Айкүміс Досанова қарында сым  -
ды к�ргенде осы тұжырым ойыма еріксіз 
оралады. Ол кісі табанды еңбе гі мен, іс-
тәжірибесімен, жаңашыл ды ғымен, білімі-
мен мұқым Маңғыстау облысы мен Түпқа-
раған ауданының жұртшылығына кеңінен 
таныс. Қай іске де қарлығаштай  шырылдап, 
жаны ашып жүргені. Nте сезімтал. Басына 
қайғы түскен пендемен бар жан дүниесімен 
күйзеліп қиналады, қуанышы болса аста-
т�к қуанады. Адамдарға етене жақын. 
Сондықтан  болар, әу бастан-ақ, �ңірдің 
ер мінезді қызы  атанып, байсалды да бау-
ырмал болмысымен, жайдары да жарқын 
мінезімен қадірі артты. Қамбасы шежіре, 
к�кірегі ояу шуақты адам. Кейде оның 
келбетіне қарап тұрып:

«Қасың бар қанатындай қарлығаштың, 
Болсайшы бәрі сендей қарындастың» 

деген қара �лең жолдары еске түседі. 
Айкүміс іскер басшы, қадірменді ұстаз 
болуымен қатар, табиғи дарыны бар ақын, 
талантты сазгер. Жырлары елдің рухани 
қазынасына айналғалы қашан. К�птеген 
әндерге с�з құрастырып, 40-тан аса сазды 
әуен жазған �нер иесі. Шаршы топтың 
к�ркі. Шешіліп те, к�сіліп те с�йлегенде 
с�здің шырайын келтіреді. Ел азамат-
тарына арнаған к�семс�здерді түйдек-
түйдегімен лақтырып, келісті етіп, санаңа 
сәуле шашқандай құйып жіберген құнарлы 
ойлары әлеуметтік желіде жарияланып 
тұрады.

Бірде, «Сабақты ине сәтімен» болып, 
жүзбе-жүз жылы шырайлы кездесу кезінде 
әзіл-шыны аралас:

«Ауданда әкім інілерім арасында жиі 
ауыс-түйіс болып жатады. Бірі бағы жанып 
облысқа үлкен қызметке кетсе, екіншісі 
шаруашылық тізгінін ұстаған басшылыққа 
тағайындалады. Кейде оларға к�ңілім 
толмай, жабырқаған сәтте кабинетіме 
кіремін де, есігімді тарс жауып, жан серігім 
қаламымды қолыма алып жыр жазамын. 

Nмір мынау – майдан екен найзалы,
Nмір мынау – күрес екен айлалы.
Жығылдым да, түйрелдім де, �лмедім,
Толу үшін, болу үшін пайдалы, – деп 

ақын жырлағандай, талант киесі шабы-
тымды шақырып, қасиетті жырдан жан-
жарамды емдеп, шарқ ұрып аласұрып 
жабырқаған к�ңілімді сабасына түсіремін» 
деп ойын еш бүкпесіз ақтарып салғаны бар. 

«Тақыр жерге ш�п шықпайды» демекші, 
Айкүмістің бойына осыншама буырқанған 
талант жайдан-жай біте салған жоқ. Оның 
�зіндік сыры бар. Каспий жағасын жағалай 
қоныстанған «Қызыл�зен», «Ақшұқыр», 
«Форт Шевченко» ауылдарымен кіндігі 
тікелей байлаулы болғандықтан, сонау 
«есуас» балғын бала шағынан бастап 
балықшылар қайығын, кемесін теңіз ай-

Негізі, «халық даналығы» деген та-
усылмас кен-қазына дейтініміз рас-ау. 
Мәселен, «Nнегелі елден �нерлі ұрпақ 
туады» деген тәмсіл қалай ғана д�п тау-
ып айтылған дерсің. Біздің кейіпкеріміз 
де �нерлі елдің ішіндегі құдайым �нер 
дарытқан әулеттен шыққан. Қазақ ежел-
ден қыраннан қырағылықты, тұлпардан 
тектілікті  бойына сіңірген халық қой. 
Ендеше, осындай ұлы �нерден қуат алған 
халықтан тараған ұрпақ қалай ғана да-
рынды болмасын. Егер Айкүмістің арғы 
тегіне тереңірек үңілер болсақ, Досан 
атасы �нердің �ресі, нағыз шыңы санала-
тын құсбегі болған. Қыран баптап, тазы 
жүгірткен қасиет қонған кісі екен. Ал інісі 
Жұбан атбегілікпен айналысып, бәйгеге 
сәйгүлік салған. 

Одан қалды,  Жұбан ақсақалдың 
атбегілік қырынан басқа, ортаны тәтті 
әңгімесімен шыр үйіріп әкететін қабілеті де 
бар екен. �ңгіменің майын тамызып қана 
қоймай, айналасын қыран-топан күлкіге 
кенелтетін к�рінеді. Сол қылығына сай 
жұрт оған «әртіс» деп ат қойған деседі. 

Жұбаннан кейін  �мірге  келген 
 бауыры �бдіғали еркін дауыста кеуде 
кере құйқылжыта ән салған. Композитор 
Ілия Жақановша айтсақ: «…�рбір салар 
әнін үкідей үлпілдетіп, мәпелеп, ойлы 
жүрекпен ұсынатын» болған. Айкүмістің 
анасы �лия да қара жаяу емес, �нерден 
кенде қалмаған. К�мейіне бұлбұл ұялаған, 
тамылжыта салған әні тыңдарманын тәнті 
етсе, нағашысы Nмір Жүсіпов пен кіндік 
ағасы Аманқос атақты дәулескер күйші, 
домбыраның құлағында ойнаған �нер 
тарландары. «Аруақты жердің баласы 
келсе ат үркеді» деген бар. Осындай �нер 

Жағыпар директорлыққа кіріскенде кеңес  
кезеңінен қалған ескі техникалар еді. Жаңа 
 заманда олармен жұмыс істеу мүмкін емес бо-
латын. Nйткені талап жоғары. Бәсекелестік ба-
бында. К�штен қалуға болмайды. Осының бәрін 
ой елегінен �ткізген ол, ең алдымен, техникалық 
жарақтандыру мәселесіне баса к�ңіл аударды. 
Бұл үшін не қажет? �рине, қаржы. Оның да 
к�зін тапқандай болды. Мемлекеттік тапсыры-
стан түсетін қаржыдан басқа коммерциялық, 
жарнамалық негіздегі хабарларды қолға алып, 
жетпейтін қаржыны осы тараптан табуды к�здеді. 
Еңбек босқа кетпеді. Жергілікті телевизияның 
бойына қан жүгірді. Жаңа техникалық құрал-
жабдықтарға қол жеткеннен кейін жаңа студия-
лар ашуға мүмкіндік туды. Хабарлар тікелей 
эфир арқылы беріле бастады. Ірі елді мекендерде 
телевизиялық таратқыштар бой к�терді. 

Материалдық жағдайдың жақсаруына орай 
хабарлардың мазмұны да, сапасы да  артты. 
 Шамалы уақыт ішінде бәсекеге қабілетті 
т е л е а р н а ғ а  а й н а л д ы .  С о ң ғ ы   ж ы л д а р ы 
қызылордалық телеарна респуб ликалық теле-
радио корпорациясы филиалдарының рейтингі 
бойынша жүлделі үштіктен еш түскен емес. 

Бұл күндері алғашқы жылдардағыдай емес, 
хабарлар мен бағдарламалардың атауы да 
�згерген. Мәселен, «Nзекжарды», «Nмірдің �зі», 
«Ақиқат алаңы», «Алқа», «Үштаған», «Заңгер 
кеңесі», «Сыр жұлдыздары», «Жыр керуен», 
«Ойын-сауық, күлкі думан» және т.б. осыған 
дәлел. Хабарлар дайындауда жергілікті тұрғындар 
құрамы қалай да ескеріледі. Үй шаруасындағы 
әйелдер немесе ардагерлер, әлде балалар мен 
жастар ма? Міндет-мамандығына, жасына, 
 шаруасына орай тыңдарман к�ңілін таба білу. 
Бұл қазіргі заман талабы. 

қонған, құт дарыған, талантты тұқымнан 
шыққан Айкүміс қалай �нерден кенже 
қалсын?

Жыр киесі бар екені анық. Тіршілікте 
адам түсінбейтін тылсым дүние к�п қой. 
Сондай дүниенің бірі – дәл осы кие. Кие 
ұрпақтан-ұрпаққа берілетін қасиет деп 
те жатамыз. Ақындық �нердің киесі, с�з 
жоқ – тәңір тартуы. Оның �не бойындағы 
таланттың тасқыны мен шығармашылық 
қуаты астаса келе сезім мен сырға толы �лең 
құдіретінің әсемдік әлеміне алып келеді. 
Сол арқылы жарқырап к�рінді. Ақындық 
пен с�з �неріне бет бұрып, қолына қаламды 
серік етуінің де �зіндік сыры бар. Ол былай 
болған еді. 

«Nлі разы болмай, тірі байымайды» 
 деген қағидаға берік ел болғандықтан, 
кешегі ғазауат кезең Екінші дүниежүзілік 
соғыс жылдары майдан шебінде оққа ұшып, 
сүйегі Ресейдің Смоленскі жерінде қалған 

құрбылары: «Nй, мынауыңды шіңкілдетпей 
бір қолыңмен т�бесінен баса салшы» деп 
келемеждепті. Сонда әлгі әйел: «Жоқ, ол 
менің етімнен ет кесіп алса да, қолымды 
к�термек түгілі, тіл тигізуге де қақым жоқ. 
Себебі оның анасы, менің қайран енем 
қайтыс болар алдында менің жалғызымды, 
ерке тентегімді жерге қаратпа, қатты с�з 
айтпа, ұрысып с�кпе, қолыңнан келгенше 
қадірлеп �т деп тапсырған еді. Енді, мен 
қалайша ол аманаттан аттап кетемін» депті. 
Осы әңгімені әзілге салып жеткізгені бар. 
Міне, бұл ерін сыйлаған, ерінің басын 
т�мендетпеген ақылды әйелдің ісі емес пе?» 
деп біраз ойға шомған болатын. 

Айкүмістің де басынан �ткен т�мен-
дег ідей  жағдай  болған.  Асыл жары 
 Жан қожаның анасы қатты сырқаттанып, 
т � с е к  т а р т ы п ,  ә л с і з  ж а т а д ы .  Д ә м -
тұзының таусылар шағын сезсе керек, бір 
қолын к�теріп, оған бірдеме айтпақшы 
болғандай ернін жыбырлатып к�зінің 
қиығымен жақында дегендей ишарат 
білдіреді. С�йлеуге тілі келмей жатқанын 
сезген Айкүміс енесінің айтар ойын д�п 
басқандай: «Мама, ұлың Жанқожаны маған 
 тапсырайын деп жатсың ба? Мен оны 
ренжітпеймін. Оған қам жемеңіз» дегені 
сол еді, анасы жарықтық к�зіне жас алып, 
ризашылығын білдіріп, батасын беріп, екі 
қолымен бетін сипаған к�рінеді. 

Иә, «Сүйер ұлдың аты к�п» дейді. Осы 
қанатты с�зді қызға да қаратып айтса, еш 
с�кеттігі жоқ сияқты. Айкүмісті ел-жұрты 
құрметтейді. Шәкірттері бағалайды. Себебі 
ол алғашқы еңбек жолын ұстаздықтан 
 бастады. Nмірінің ең қымбат шақтарын 
бола шақ жас буынды оқыту мен тәрбиелеу 
ісіне арнады. Nз мамандығына шынайы 
берілген, шәкіртінің жанына нұр құя білген 
шебер.

Ақын, сазгер, ұлағатты басшы, халқы-
ның қайраткері. Жеңгелері «әкім» қыз деп 
еркелетсе, жезделері «би қыз» атап т�беге 
к�теріп жатады. Алдыңғы жылы Ақтау 
қаласында М.Nскінбаев атындағы филар-
мония залында �ткен Айкүміс Досанованың 
шығармашылық концертінде елімізге таны-
мал әншілердің орындауында шығармалары 
шырқалды. Жерлестерінің к�п жиналғаны 
соншалық, ине шаншар жер болмады. 
Айкүмістің әнін сүйетін қалың ел орын 
таппаса да екі аяқтан тік тұрып бар ынта-
ықыласымен концертті тамашалады. Бұл 
оның шабытын еселер жерлестерінің рия-
сыз к�ңілі еді

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйініне 
келер болсақ, Айкүмісті адам жанының 
қарлығашы дер едім. Nйткені қарлығаш 
құс жатсақ-тұрсақ т�бемізде айналып, сіз 
бен бізге саулық тілеп, бәле-жәле, қауіп-
қатер, тіл-к�зден қорғап жүреді дейді. 
Біздің кейіпкеріміз де қарлығаш сынды 
адам  баласына жақсылық тілеуден еш 
жалықпаған шуақты жан.

Oмірзақ ОЗҒАНБАЕВ,
тарих ғылымының докторы, 

профессор

«Қазақстан-Қызылорда» телеарнасы к�п-
теген талантты жастардың бағын ашып, елге 
кеңірек танылуына ұйытқы болды. Бұл игі 
іс қазір де жалғасын табуда. �сіресе, �нерлі 
�рендердің қанаттарын қатайтып, ән әлемінде 
с а м ғ а у ы н д а  а т қ а р ы л ғ а н  е ң б е к  е р е с е н . 
Қазіргі күні елге белгілі �нер иелері Мәдина 
Сәдуақасова, Гүлнұр Оразымбетова, Бибігүл 
Жанұзақ, Алмас Кішкенбаев, Nмірқұл  Айниязов 
және басқа да дүлдүлдердің жұртшылыққа та-
нылуында телеарна ұйымдастыруымен �ткен 
байқаулар мен фестивальдердің ықпалы зор. 
Оның үстіне Жағыпардың продюсер ретіндегі 
қызметі де дарындыларды даралауда орны 
ерекше. Сондықтан да шығар, жоғарыда 
есімдері аталған �нер жұлдыздары қамқор және 
 жанашыр азаматты �нер жолындағы алғашқы 
тәлімгері санайды. 

Басшы азамат  мекеменің жас  кадр-
лармен толығуына айрықша мән береді. 
 Сонымен қатар қызмет істейтін жастардың 
білім, тәжірибе жағынан толысып отыруы 
да назарға алынған. Телеарнада Америка, 
 Англия секілді �ркениетті елдерде оқып, білімін 
жетілдірген жас қызметкерлер жеткілікті. 
Мұндағы кадрлардың осал еместігінен болар, 
Жағыпардың мектебінен �ткен жастардың 
бірқатары бұл күнде «Қазмедиа» орталығында, 
«Қазақстан» ұлттық телеарнасында, «Хабар» 
агенттігінде жемісті еңбек етуде. 

Телевизиядағы табыс – ұжымдық еңбектің 
жемісі. Бұл әртүрлі мамандық иелерінің  бастары 
қосылған жер. Олар: редактор,  оператор, 
жарық қоюшы, режиссер, монтаждаушы, 
әрлеуші, декоратор... Осылардың барлығын бір 
мақсатқа жұмылдырып, с�йтіп қалың қауымға 
талаптағыдай дүние ұсыну оңай жұмыс емес. 
Біз с�з етіп отырған телеарна болса осы сенім 
үдесінен шығып жүрген ең ұйымшыл да үлгілі 
ұжым. С�з жоқ, бұл қажырлы еңбекте мойнына 
зор жауап кершілік алып отырған басшының 
үлесі елеулі. 

Сырт  жұрт  Жағыпардың қызметтег і 
іскерлігімен қатар, адамгершілік қасиеттеріне 
де жақсы қанық. Кезінде ұжымда еңбек еткен 
ардагерлерді, зейнеткерлерді назардан тыс 
қалдырған емес. Оларды телеарнада, тіпті 
қалада �тіп жатқан мәдени-рухани шараларға 
қатыстырып, к�ңіл күйлерін к�теріп  отырады. 
Дос-жолдастарының, туыс-ағайынның қуаныш-
қайғыларын б�лісуге уақыт таба білетіні де 
сүйсіндіреді. Ол үшін ең қастерлісі – адамдық, 
ізеттілік. 

Азаматтың отбасы да берекелі. Күлпан екеуі 
үш баланы �сіріп, ержеткізді. Бұл күнде ұл ұяда, 
қыз қияда. Бір-бір шаңырақ тың иесі атанып, 
ата-ананы балдай тәтті немерелерімен қуантуда. 

Сүйікті бауырымыз, туған елінің  ар дақты аза-
маты, «Құрмет» орденінің иегері, Халықаралық 
Телерадио академия сының академигі Жағыпар 
Қарабала ж�нінде айтар жылы с�зіміз бұдан 
былай да тау сылмақ емес. Ол �мірдегі �неге-
сімен, бас шылық та, азаматтық та қасиеттерімен 
т�ңірегіндегілердің сый-құрметіне б�леніп 
жүрген абзал жан.

Алматы қаласында қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың 
т*рағалығымен эпидемияға қарсы шараларды күшейту 
 туралы отырыс *тті. Арнайы құрылған штабтың т*рағасы 
– Алматы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаровтың 
айтуынша, Алматыда коронавирус жұқпасынан 
сақтандыру шаралары күшейтіліп жатыр.

Тәулік бойы келіп жатқан халықаралық әуе рейстері 
бақылауға алынған. �уежайда күн сайын 25  санэпидемиолог, 
8 санитарлық карантин қызметкері жұмыс істейді. 1 
ақпаннан бастап 1 140 әуе рейсіне қызмет к�рсетілді, ондағы 
250 мың жолаушы тексерілді. Қазір Алматыда медициналық 
қызметкерлердің бақылауында 12 412 адам бар. Қауіпті елден 
келгендер арнайы медициналық обьектілерге оқшауланды. 
Олардан алынған 690 тестіден бірде-бір нәтиже расталған 
жоқ.Сондай-ақ жұқпа таралған елдерден келетін еңбек 
мигранттарына рұқсат беру тоқтатылды. Дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету, медициналық бұйымдар мен жеке қорғану 
құралдары бойынша ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен 
бірлескен жұмыс жүргізілуде. Профилактика аясында барлық 
қоғамдық орындарды санитайзерлермен қамтамасыз ету 
 туралы ұсыныс берілді. 202 мектепте, 183 балабақшада, 
қосымша 18 білім беру ұйымдарында, 20 колледжде 1 859 
 антисептик орнатылды. Метрополитенде де жұмыстар 
 басталды.

Айта кетейік, осы күнге дейін қазір әлемде жүзден аса 
елде COVID-2019 жұқпасы тіркелген. Штаб т�рағасы Ержан 
Бабақұмаров бүгінгі күні дезинфекциялық және антисептик 
құралымен жабдықтау жұмысы барлық ұйымдарда толық 
атқарылмай отырғанын айтып, қаланы зарарсыздандыру 
құралымен қамтитын қызметтердің жұмысын сынға алды.

Жекеменшік білім беру мекемелері, университеттер, 
 базарлар, ХҚКО, мешіттер, банк пен «Қазпошта» б�лімшелері, 
автовокзалдар, қонақүйлер, кинотеатрлар, қоғамдық к�лікті 
зарарсыздандыру шаралары к�ңіл к�ншітерлік емес. Олар 
Алматы қаласы тауарлар мен қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің деректерін, зарар-
сыздандыру және антисептикалық �ңдеу ж�ніндегі базалық 
ұсыныстарды толық к�лемде орындамайды.

Жиынды қорытындылаған Алматы қаласының әкімі 
Бақытжан Сағынтаев профилактикалық және эпидемияға 
қарсы іс-шараларды сапалы жүзеге асыру бойынша барлық 
шараларды қолға алуды, қауіпті аймақтардан келетін адам-
дарды бақылауды күшейтуді тапсырды.

Н.БАТЫР

 жиналып қалған �нері оны осылайша 
азапқа салды. Буырқанған толқыныс 
салмақты да сазды әндерді дүниеге әкелуге 
септігін тигізді. 

Айталық, «Қызыл �зен» (с�зі мен 
музыкасы А.Досанова), «Ақ кетік»(с�зі 
Ф.Оңғарсынова), «Ақшұқырым, мекенім» 
(с�зі Үмітгүл Нұрмұқанова), «Маң далам 
Маңғыстау» (с�зі Ырза Оңғарбай) сынды 
жүректерге жол тапқан әндерін тебіренбей 
тыңдау әсте мүмкін емес. Осы әндердің 
бәрінен қарапайым адамның к�зіне байқала 
бермейтін туған жерге деген перзенттік 
махаббаттың лебі есіп тұрғандай. Ұлы 
бабалар мирас еткен қасиетті  атамекенге 
құштарлықты сезесің. Кіндік қаның 
тамған топыраққа деген адам жүрегіндегі 
сағыныштың нәзік қылын шертетін толағай 
туынды.

«Кербездік, кеңдікті таңдаған.
Мұра қып қалдырған жан бабам, 

Қарлығаш-қарындас
ағасы �бдіғалидің бейіті табылған  хабарды 
ести салысымен қазақы жоралғыға сай 
туған жердің бір уыс топырағын апарып, 
Құран оқытып, дұға бағыштап қайтқан 
сәттен бастап, біртүрлі тылсым күй кеше 
бастады. Құлағының түбі шыңылдап, 
ызыңдаған, ысқырған сынды беймәлім 
дыбыстар естіліп сазға ұласқандай болады.

Аяқ астынан пайда болған тылсым күш 
ешкімге дес бермей �зімен-�зі  арпалысты. 
Оның үстіне түнімен ұйықтай алмай-
тын жағдайға жетті. Соның салдарынан 
басы  ауырып мең-зең болып, жайсыз 
күйге түсетін. Бір күні әбден шалдығып, 
қалжырап, талықсып барып ұйқыға кет-
кен тұста мынадай түс к�реді: «Аста-т�к 
ас мәзіріне толы үлкен тойда жүр екен. 
Дастарқан басында оған тоқпан жіліктің 
кішкентай жағы ұсынылады. Тым кішілеу 
екен деп к�ңілі толмаған ол жіліктің ішіне 
үңілсе майы толып тұр екен». Ұйқыдан 
оянып тұрған соң, «Түсіме кірген не 
несібе екен» деп тебіреніп, ұзақ ойдың 
 шырмауында жүрді. Осы қасиетті жер, 
батырдың аруағы оның шабытын оятты. 

«Орыс жері
Қалың орман арасы.
К�рінбеді-ау алғы шептің қарасы.
Жау ортасы, оқ пен оттың ішінде.
Nмір-�лім, қас пен к�здің арасы» деп 

жыр жолдарынан �рілген «Боздақтың әні» 
атты туынды �мірге келді.

Смоленскіден елге оралған соң да 
к�пке дейін мазасызданып, дегбірі қашты. 
Ызыңдаған саз үні құлағынан кетпей ішкі 
дүниесі алай-дүлей болатын. Еш амалы 
қалмағандықтан, теңіз жағасына барып, 
жағаға соғылған толқындарға қарап оты-
ратын. Тұла бойындағы жанартау  болып 

Қазақпен кіндігің бір сенің
Масаты кілемдей маң далам.
Бір құсың болайын шарлаған,
Бір үнің болайын жырлаған.
Бабалар қорымы, бал-бал тас,
Бір сырды ескертіп тұр маған» деген  

толғауы сары майдан қыл суырғандай нәзік 
жаныңды тербейтінін қайтерсің?

Кейде шабыт қысып, әндері булығып 
шықпай мазасы қашқан сәттерінде 
 талай таланттың к�зін ашқан ұлағатты 
ұстазы, �те �нерлі домбырашы  Наурызбай 
Құрықбайұлына келіп ішкі сырын ақтарып, 
мұңын шаққан кездері де болды. Сонда 
ұстазы: «Бойыңдағы бұла күшті әлдеқашан 
сезгенмін. Қашан бет бұрар екен деп те 
ойлайтынмын. Nнерің �релі болсын. Бағы-
тыңнан тайма» деп жігерлендіріп жіберетін.

Айкүмістің тағдырының ғибратты тұсы 
– ана атанды. Сонымен қатар бір әулеттің 
түтінін түтетіп, ошағын жаққан ибалы келін 
де бола білді. Отағасы Жанқожамен отау 
құрып, тал бойынан тәрбиенің лебі есіп 
тұрған �негелі келін екендігін дәлелдеді. 
Ақылдылығының арқасында отбасында 
шынайы құрмет салтанат құрды. Саналы 
ұрпақ �сіріп, татулығы жарасқан, қаймағы 
бұзылмаған шаңыраққа айналды. 

Жалпы бұл �мірде сыйластықтан артық 
бағалы, қасиетті ештеңе жоқ шығар. Жасы-
ратыны жоқ, бүгінгідей ұлттық тәрбиемізге 
сызат түсіп, ене сыйлау дәстүрі санадан 
�шіп бара жатқан тұста, осы дәстүріміздің 
қаншалықты бағалы екенін Айкүмістен 
к�реміз. 

Олай дейтінім, ежелгі тарихымыздың, 
салт-дәстүріміздің қайнарынан бастау 
алатын қазақ әйелдерінің �р болмысы, 
мейірімділігі, дарқандығы, даналығы  сынды 

асыл қасиеттердің Айкүмістің  бойынан 
табылатындығына еш шүбәміз жоқ. Қазақ-
тың к�шпелі дәуірінен бері әйел қазақ 
қо ғамында �мірдің сәні мен салтанаты, ер 
адам ның ақылшысы, ұрпақ тәрбелеудің 
 ал тын қазығы болып саналып келгендігі 
рас. Осы орайда к�з алдыма ұрпақ тәрбие-
леуде адамгершілік тәрбиенің үлгісіндей 
ұлы Абайдың әжесі Зере, анасы Ұлжан, 
Шоқанның әжесі Айғаным, заңғар жазу-
шы Мұхтар �уезовтің әжесі Дінәсіл, Бекет 
атаның анасы Жәния, Мұрын жыраудың 
анасы Қалдықыз, �біш Кекілбаевтың 
анасы Айсәуле елестейді. �рине, тізімді 
жалғастыра берсек, ұлық аналардың есімін 
таңнан-таңға дейін тізбектей беруге бола-
тын еді. 

Алайда мұндай мысалдарды алға тарт-
қандағы айтпағым, біздің кейіпкеріміз де 
бұл тұғырдан еш аласарып к�рген емес. Мен, 
�з басым, осынау бір асыл жанды халқымыз 
ардақ тұтып, т�беге к�терген, адамгершілік, 
қасиеттерімен  айналасына асыл тастай 
нұр шашып, артына із қалдырған ғазиз 
аналардың сарқытындай к�ремін.

 Бір орайы келген емен-жарқын кез-
десуде Айкүміс: «К�рші ауылда денелі, 
бойшаң жас әйел болыпты. Бірақ сол 
к е л і н ш е к т і ң  к ү й е у і  ш а ғ ы н  д е н е л і , 
кішкентай бойлы елеусіздеу әрі мінезсіз, 
с�йлегенде де даусы шіңкілдеп шығатын 
адам екен. Дастарқан басындағы кезекті 
бір мерекелік басқосуда аздап «ақаңнан» 
ұрттап қызыңқырап қалған күйеуі қайта-
қайта әйеліне жұдырық ала ұмтылып елдің 
мазасын алып, к�ңілді отырыстың шырқын 
бұза беріпті. Айналасындағылар қанша 
басу айтса да мәмілеге келмепті. �лгінің 
ж�нсіз қылығынан әбден мезі болған 

ҒИБРАТ

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

Бақылау күшейді

Ерекше сыйлап, құрметтейтін азам
басталды. Ол уақытта жолдама д

масымен тиісті өңірге барып, кем де
тиіс. Одан кейінгі тағдыры өз қол
Мен де, Жағыпар да ҚазМУ-дың

журналистика факультетін бітір
білім ордасын екі жылдан к

мысты аймақтың Ұлытау ауданд
аудандық «Ильич туы» газетінд

келген бізге қазақтың қ

ЖАНЫ ЖАЙСАҢ
АЗАМАТ

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»

газет бетіне шығаруға күш салды. 
Жазғандарында к�пірме с�з емес, 
нақтылық, айқындық к�зге ұратын.

Арада екі-үш жыл �ткенде 
облыстық партия комитетінің 

нұсқаушылығына ауысты. Бұл 
қызметте к�терілгендігі-

нің белгісі. Об лыс-
т ы қ  п а р т и я 
 к о   м и т е т і  – 

�ңір  дегі ең жо-
ғары билік. Бұл 

жерге екі нің бірі бара бермейді. Біліміне білігі 
сай, жүріс-тұрысында кінәрат жоқ жандар ғана 
іріктеліп алынады. Ал Жағыпар болса осы талап-
тардың бәріне сай келетін.

Ол жауапты қызметін жалғастыра  берер ме 
еді, алайда елдегі үлкен кісілердің, бауырлардың 
жағдайы оны туған жеріне қайтуға мәжбүр етті. 
Бұл әрекетіне қазір еш �кінбейді де. Қызылордаға 
табан тіреген соң, осындағы бірқатар облыстық 
басқармаларда басшылық қызмет атқарды. Қай-
қайсысынан да зиян шекпеді. К�п нәрсеге к�зі 
қанықты. Басшы ретінде пісті, шыңдалды. Ең 
бастысы үлкенмен де, кішімен де тіл табысуды, 
яғни адамдармен жұмыс істеуді үйренді. 

Бәрі де дұрыс-ау. Дегенмен, о баста жүрек 
қалауыңмен таңдаған кәсіптің орны б�лек қой. 
Содан ол к�п ойланбастан журналистиканың бір 
саласы – телевизияға біржолата ден қойды. 

Бүгінгі қызметі – «Қазақстан-Қы зылорда» 
телеарнасының директорлы ғы орынтағына  
бірден, тосыннан топ ете түскен жоқ. Оған дейін 
телеарнаның бас продюсері, бас редакторы, 
директордың орынбасары секілді биік сатыларды 
артқа тастады. Ал 2005 жылдан бері басшылық 
істі – директорлық қызметті атқарып келеді. 

дынына шығарып салып, қарсы алып 
дағдыланғандықтан теңізбен егіз дүниедей 
етене бірігіп кеткендіктен де шығар. Мектеп 
қабырғасында шашына ақ бантик байлаған 
оқушы кезінде Маңғыстау түбегіндегі 
ауданаралық �нер жарыстарының до-
дасына түсіп, бағын сынаған кездері. 
Махамбет Nтемісұлының термелері мен 
Ж.Жабаевтың туындыларын сәтті орын-
дап, к�рерменге ұсынды. Талай жүлделі 
орындарды қанжығасына байлады. Есейе 
келе сол бұлқынған талантының арқасында 
дүниеге талай құнды к�ркем туындыларды 
әкелді.
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ҚАЙШЫЛАСҚАН ДҮНИЕ – 
ЖҮРЕГІМДЕ

«%зіңді 'зің күзет...»
Абай.

Құлаққа сыбырлады таянып Ай:
«Дүние 'згерген жоқ, баяғыдай!..»
Деді де ұзады үнсіз құбылаға.
«%згерген мен ғана ма?
Ая, Құдай!»

Ғарышта... Сірә, к'ктем? Сірә, қыс па?!
Құс-к'ңіл, асықпағын... Жырақ ұшпа!
Арасы Жер мен К'ктің қас-қағым сәт,
тоқтау жоқ тірлік атты ұлы ағыста.

Ақ толқын...
Асау теңіз...
Кетер алып...
Басыңнан бақ пен дәулет 'тер анық.
Хан да 'тер, қара да 'тер... Мәңгі ешкім жоқ. 
Жырынды, жылмақай да, 'тер Алып.

Ұлы да,
әулие де,
ұры да 'тер.
Ақ толқын... Асау ағыс түріп 'тер.
Тәртібін бұл жалғанның бұзар күш жоқ,
Келген – шат...
Ал кеткеннің? 
Сұры кетер!
(Пендеңнің бірі келіп, бірі кетер).

Құлаққа сыбырлады таянып Ай:
«Жер мен К'к 'згерген жоқ... Баяғыдай!..»
Деді де ұясына батты барып.
«%згерген құл пендеңді...
Ая, Құдай!..»
 

ЕКШЕУ

Алай-дүлей замананың к�шкіні,
теңселтуде ессізді де естіні...
Бір дәуір кеп қағып жатыр қақпамды,
електейтін жаңа менен ескіні.

Мың сан аруақ кезіп-шарлап к�к т�сін,
Ғалам ұлы түгендеуде тектесін.
Екшелуде алты құрлық тағдыры,
ақылға сап жеткені мен жетпесін.

Ғасырлардың ойрандалған от-к�шін,
жіпке тізіп махаббатын, �кпесін,
екшелуде алыс-жақын бар ғалам...
(Артық айтсам... Жаратушы с�кпесін)

Сен де, пендем, екше с�з бен үніңді!
Екшемеуден жердің беті бүлінді.
Екшемеуден �рт оранып дәуірлер,
Ұлы-байтақ қанжоса боп тілінді!

Білмейтіндер тізгін алса – біткені,
Ібілістің жүзеге асар күткені.
Бәрінен де білмейтіндер қатерлі,
қою үшін асығатын нүктені!

Екшемеуден: киіп темір сауытты,
Соғыс салып, ел менен ел жауықты.
Мен қорқамын екшеу білмейтіндерден.
Сақтаныңдар!
Солар...
Солар...
Қауіпті!

ПЕНДЕМІН – МЕН!

Жұмырбаспын...
Nзіңдей пендемін мен,
к�нбегенім – к�п іште, к�нгенімнен.
Соны ойласам, тамырым солқылдайды,
сенбегенім – к�п іште, сенгенімнен.

Білем, сәуле қонақтап т�рге түнде,
ғаламды ұлы Күн нұры тербетуде.
Ой-сананы індетіп ібіліс-ой,
азаюда кісілік жер бетінде.

Үнсіз құлақ түреміз не бір үнге,
мүжілуде тау мен тас, темірің де.
Сайтан билеп алғандай жүректерді,
к�нер емес қорқау да, жебірің де.

Жаздағы с�з, жаңғырып к�ктемгі ойың,
жаралайды жүректі �ктем кей үн.
Күннің нұрын...
Тұмшалар түннің к�зін
к�леңкелер к�бейіп кеткендейін.

Алты құрлық айдыны – керіс кілең,
С�зі...
Ісі...
Пендеңнің теріс білем...
К�беюде күн санап к�нбейтіндер,
сенбейтіндер �ріп жүр жер үстімен.

Ағара ма? Дүние к�гере ме?
Қуара ма?
Құдірет ш�гере ме?
Шырылдаған балаға бесіктегі
не береміз, апыр-ай, немереге?!

Ей, жұмырбас!
Nзіңдей пендемін мен...
К�нбегенім – к�п іште, к�нгенімнен.
Nртімді де, дертімді жырға салдым
сенбегенім к�бейіп сенгенімнен...

Пендемін – мен!..

***
Қыр басында қара бұлт түйілген,
сағағынан домбыраның күй ілген
Құбылаға барады ұзап Қиық Ай
ескі орақтың жүзіндей боп иілген.

Қарауылдап жазық пенен еңісін,
қар жамылған бұлдырап тұр �лі шың.
Аспантаудың баурайында – бір сарын
баурап алып бара жатыр ел ішін.

Күнге ғашық, түнге ғашық бір адам,
Nлең қашап, с�зден ұйқас құраған,
қара түнде жалғыз отыр қарайып,
қалың елін қабағымен сұраған.

Жалғыз жанның жанарында – 
қара аспан,
қара бұлт ұбап-шұбап тарасқан.
Жүрегінде – қайшыласқан дүние,
дәуірлермен бері асқанда, әрі асқан.

Ауған бұлт түс секілді... 
Қара, әні!
Қалың киік дүбірлетіп даланы,

Сені ұмытты!
Ұмытқандай мына жұрт 
онсан мықты, 
жүйрігі мен дарасын.
Сені ұмытты!
Сені ұмытты!
Не дейсің?
Заман басқа.
Адам басқа.
Nгейсің!
Жалғыздықпен
оңаша қап алысып,
Nзіңді-�зің жебейсің!
Nзіңді-�зің демейсің!
Nгейсің!
Ақша қуған,
Мәнсап буған дәуірге...
Не дейсің?!
Қарап үнсіз 
намысыңды егейсің.
Егейсің де...
Nзіңді-�зің жебейсің!
�й, Дүние-ай!
К�кқасқа!
Күресуден,
амал енді жоқ басқа.
Шабысу да,
Табысу да – ерге сын.
Дауласу да,
Жауласу да – ерге сын.
Тәнің – жерге,
Жаның – к�кке кеткенше...
Ей, Пәнәуи!
Күресесің
айналғанша к�к тасқа.
Жер тәртібі!

«Сақта, Құдай!
Сақта!
Сақта!» дедім мен,
үнін естіп періштенің егілген.
Ібілістің күлкісіндей бір күлкі
сылқ-сылқ етіп жетті к�ктен с�гілген.

Шерге баттым...
Қайғы кештім...
Мұңайдым...
Болады деп ойлап еді бұлай кім?!
Обыр к�рдім... Жебір к�рдім түсімде...
Үрей к�рдім...
К�зін к�рдім Құдайдың.

Кешір, Тәңір! 
К�шті ғалам, к�шті мұң.
К�рдім жердің мылжа-мылжа кескінін.
«Жұмақ бердім... Тамұқ еткен – �здерің!»
Деген қатал
К�ктің Үнін естідім...

Естідім де, ақ жауынға боялдым...
Артым – құз, жар. 
Қара тұман...
Ой – алдым...
Жұмыр жерді жараланған түсімде
құшып жатып,
�ксіп жатып ояндым.

ЖАҒАЛАУ

Қоштасу қалай қиын-ды,
жаншып тұр бір ой миымды;
барады қалып жағалау,
толқытып к�ңіл-құйынды.

Кетіскен доспен түсімде
келісіп жүрмін...
О, Тоба-ай?!

Жәудіреп аспан к�здейін,
ашылды келіп кенеттен;
күлкісі таза кездейін,
�тті �мір �зге електен.

Құбылған ғалам алыстап,
�згерткен сынды түр-түсін;
той тойлап жатты таныс бақ,
ақтарып әнмен жұрт ішін.

Қарағай...
Қайың...
Тастар да...
Күй тербеп к�лдер бесінде.
Жүрген жандаймын аспанда,
жеті қат к�ктің т�сінде.

Бар ма еді кінә ісімде,
анығын айтшы, ботам-ай?!
Кетіскен доспен түсімде
табысып жүрмін...
О, Тоба-ай?!

***
Күйіп-жанып келемін,
құшағында бір оттың;
жазылуда �леңім
�ртіменен жүректің.

Күй мен с�зге іш толып,
нұр т�гіліп түңдіктен;

Қозғалыстамын... 
Пендемін!
Пендемін сатқан еңбегін...
К�теріп мені келеді
К�ктегім менен Жердегім!

ХАҚ ЖЫРЫ

Сынаушы да, мінеуші де,
ақ кездігін білеуші де,
қилы-қиын күн туса егер,
іреуші де, тілеуші де;

күлуші де, жылаушы да,
к�здің жасын бұлаушы да,
азары бар, безері жоқ,
отқа түсіп, құлаушы да;

к�рік үрлеп, бұраушы да,
намыс буып, сұраушы да,
бір-бірімен шаужайласып,
жоқты-барды құраушы да;

еміндіріп мақтаушы да,
с�гілдіріп даттаушы да,
азаматын отқа салып,
т�гілдіріп ақтаушы да;

алыс кетсе сағынатын,
жақын жүрсе жабылатын,
тіршілікте іздемейтін,
жаназада табылатын;

жығылғанды тұрғызатын,
тұрғызып ап, ұрғызатын,
Хақтың атын айтып тұрып,
Хақ жолынан бұрғызатын...
�ттең!
�ттең!
Nзіміз!..

 
***

Сұрақ – жауапсыз...
Білмеймін!
Nзімді-�зім жүндеймін.
Мұңым ба?
Мұңым – қара түн.
Айтуды бірақ «мін» деймін.

Сырым к�п... Шашпан �згеге...
Мұнымды бекер с�з деме;
сенісер болсаң – досыңмын,
ұқсата к�рме кезбеге.

Естігің келсе анығын,
ақындық – осы қалыбым;
намыс дейтұғын қайрақпен
жүректі күнде жаныдым.

Жанып келемін с�зімді,
жанып келемін �зімді;
жауапсыз сұрақ к�бейіп,
салуда отқа т�зімді.

Жауапсыз жылдар к�шуде,
тамшыдай тасты тесуде...
Тәңірім берген бір �мір
жетер ме бәрін шешуге?!

Жетер ме?...
Nмір к�шуде...

 ***
Кейпінен мына ортаның:
К�ңілім – орта...
Ортамын!
Теңіздей жатқан аунақшып,
Тағдырдан тілсіз қорқамын!

Дәруіш емен... Кезбе емен...
Nз ойым,
С�зім,
Nз денем...
Жүрісім осы, тұрысым,
Адаммын берген с�зге дем.

Қуардым...
Рас, шер кештім...
Мұңайдым...
Рас, селбестім...
Жеңілдім бірақ демеймін,
Жеңілмеу үшін белдестім.

Жасырман, кетті к�п есем,
күйреуік бірақ деме сен.
Дос болып келсең – құшақпын,
Қас болып келсең – егесем.

Балама сауыт кигізбей,
жағама қолды тигізбей,
�ртеніп-жанып жыр жаздым,
жүрегімдегі күйді үзбей.

Мінезін к�ріп ортаның:
К�ңілім – орта...
Ортамын!
Пендеден емес жауласқан,
Тағдырдан тілсіз қорқамын.

***
%шіреді, Құдірет 'сіреді...
Дәм біткен күн келмеске к'шіреді.
Күнәң болса?! Тағдырың – таразыда.
Кінәң болса... 
Жалбарын! Кешіреді.

Серік етіп сергелдең – к'з ермекті,
Елін жырмен аялар с'зі 'рнекті.
Қара жердің бетінде – қалың қорым,
Рухы мықтылардың кезер к'кті.

Біз білгелі салты – бұл баяғының:
Басы – шаттық, 'мірдің аяғы – мұң.
Талбесігің жалғасар жер-бесікке.
Дүниенің нүктесі – саяқ үнің.

Үздіктіріп, үздігіп, «шыр айналар»,
кескіні дүниенің шырайланар.
К'кте – шырақ...
Аспанда – Ай...
Жерде – сағым...
Ақыры тіршіліктің ылайланар.

%сіреді...
Құдірет 'шіреді...
Құл пендесін «келмеске» к'шіреді.
Күнәң болса – Тағдырың «қыл к'пірде»?!
Кінәң болса...
Жалбарын!
Кешіреді...

Нұрлан ОРАЗАЛИН
Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты

Ғалам-бесік...
Заман к�шіп �ткендей,
ой-сананы езіп-жаншып барады.

�р жыра, сай – табиғаттың тізгені,
уақыттың мың-мың жылдық іздері.
Сілкитіндей,
жұлқитындай жүрегін
бір дәуірдің долы мінез күз желі...

***
К�зсіз Тағдыр!
Шайқап тірлік кемесін,
қалмай бірге келесің.
Күресумен...
Тіресумен �тті �мір,
алыстатып боз жылдардың елесін.

Айлар сусып, тұрақтамай к�п есте,
к�терілдік белеске.
Топқа салдың...
Отқа салдың аямай,
к�рдік бәрін мәңгі майдан – егесте.

К�ңіл шіркін к�теріліп, басылды,
К�рдік талай асылды.
Арман қашты, ағараңдап аспанда Ай,
жетегіне ап екі бірдей ғасырды.

Жеткізбеді... Nңім түгіл, түсімде...
(Іштегі әлде кісім бе?)
Бір үн жетті...
Дүрілдетті құр асау,
тұяғымен жер тарпыды ішімде.

Дүниенің ағы менен қарасын
алып қашып барасың...
Аласұрып жыр жазғаным бекер ме,
жалғамақ боп алты құрлық арасын?!

Тұрғандаймын таудың қабақ-орында,
қара кісі шақырып жүр қорымға.
Тыпырлайды тұтқыны боп қу жүрек
қалың ойдың торында.

Тұрғандаймын таудың биік орында...

***
Жаратушым!
Ақыл қос...
Не демекпін?!
Кезетіндей к'гімді ебелек-мұң.
Кеудем – қара к'ріктей от үрлеген,
Ал жүрегім?
Кейпінде к'белектің.

Қамалғандай ішіне жер т'ленің,
аласұрып, бейуақыт 'ртенемін.
С'зім – құрау...
Іс – шолақ...
Ақыл – арзан...
Не демекпін сұраса ертең елім?!

Жасырмаймын:
Ой – асау...
Т'зім үнсіз...
Қорқаулардан қорқамын к'зі – мұңсыз.
Аспан астын кезердей қалың үрей,
сескенемін дәуірден с'зі құнсыз.
Т'зім үнсіз!..

ЖЕР Т�РТІБІ

Ей, Пәнәуи!
Мұңды адам!
Байқаймысың?
Сені ұмытты бұл ғалам.
Сені ұмытты...
Ұмытқандай кешегі
батырларын 
дар алдында қыңбаған.
Мұңайып тұр 
мұнарлы шың,
қара шың,
жалғап үнсіз
тау мен к�ктің арасын.

К�несің...
Амал, айлаң жоқ басқа!
�й, Дүние-ай!
�й, Дүние-ай!
К�кқасқа!

ТҮНГІ САРЫН

«Жаңаның түбі – к'не»
%тейбойдақ. 

К�к пен жердің арасында бір – ойым.
К�к пен жердің арасында – «бір ойын»...
Заман – құйын...
Ғалам – қиын...
Тынымсыз...
Кімге сеніп, 
Кіммен бірге жүрейін?!

�р қадамым, әр жүрісім күмәнді,
сейілтер күш бар ма мына тұманды?!
Дәуірлердің қойнауынан қол созып,
тіл қатардай Құланды мен Бұланды.

«Nлең – патша...» Nмір үшін жырым – бек!..
Nтті дәуір... Онсан ғасыр дүрілдеп.
«Бекемде» деп, «тамырыңды бекіт!» деп,
к�ктен алыс сыбырлайды бір үн кеп.

Ой мен қырды бұлт басардай анталап,
К�ктің к�зі кеткендейін «қанталап».
Арсыздыққа жерік болған мына әлем
Ақыл Ойға к�нер емес... Зәнталақ!

Қиялымда – �ткендер мен кеткендер,
«Ұрпағым» деп азап, қайғы шеккендер.
Екі дүние арбасуда ішімде:
Батыс...
Шығыс...
Арбасуда К�к пен Жер...

К�к мұхиттың ар жағында – «бір ойын»,
К�к мұхиттың бер жағында – «бір ойым»...
Теңселуде буырқанып к�к айдын,
желкенімді қай жағаға тірейін?!.

Қалтыратып тау мен тасты, даланы,
мұңайып қыр, түнгі сарын тарады.
Заман – құйын... 
Ғалам – қиын...
Жер – Кеме...
Айтыңдаршы!
Қайда кетіп барады?!

КOКТІҢ ҮНІ
немесе ЖАМАН ТҮС

Түс к�рдім мен...
Жаман...
Сұмдық!
Сенбедім...
Түссіз �тер біздің жаста кем бе күн?!
Жұмыр жерді доп қып тепкен жұлынып,
түсімде бір кейпін к�рдім пенденің.

Деп жүретін адам еді: «Досыңмын»,
тіл күрмелді, тани алмай тосылдым.
Иығына сайтан қонып алғандай...
Зәнталақтың қимылынан шошындым.

Қайғы кешкен Құдіреттің саяғы-ай!
Қоңсыласын жылады үнсіз аяп Ай.
Ібілістің кейпіне еніп әлгі адам,
қара жерді қуды келіп аямай.

Кең дүние бесігінде тербелмей,
буды келіп жүректі бір шерменде-ой.
Қара найсап қара жерді тепті кеп,
аямастан,
ата жауын к�ргендей.

К�шті бұлт, сора-сора жас тамды,
К�к жүзінде бір алапат басталды.
Ғарыш ұлы стадиондай дүркіреп,
мың сан дауыс қиқулатты аспанды.

К�к таулар үнсіз, жоқ ешкім.
К�шеді к�кпен к�мескі үн.
Дос та жоқ, қас та – жалғызбын,
кейпінде тұрмын елестің.

К�к аспан – жым-жырт...
Күй тұнған...
Жаралған сынды сиқырдан,
Табиғат-Ана жатқандай
оятып мені ұйқымнан.

Арбауына еріп тылсымның,
айдынға қарап күрсіндім.
Жүрегім – асау ақ толқын,
естідім үнін дүрсілдің.

Шағала құстай к�лбедім,
теңізде тұрып ш�лдедім.
Nзім таңдаған тағдыр ғой...
Тағайын несін елге мін?!

Бұлдырап жылдар белесі,
к�ңілде – к�ктем елесі...
Жағада қалып бір дәуір,
барады �мір кемесі...

Барады ұзап алыстап
Жас дәурен, жасыл таныс бақ. 
Барады қалып жағалау,
К�кжиек... 
Үнсіз ғарыш жақ. 

***
«Ішім – жалын, сыртым – мұз...»
Аңыраған құндақпын,
жаным – к'ктем, сұрқым – күз,
'зіме-'зім жұмбақпын.

Заман – дүлей, жыршы-ағын,
бұлан-талан к'шеді,
к'кіректе – бір сарын,
бір суық жел еседі.

Асау 'мір сағымдай,
к'нер емес ырқыма;
ақыл-ойға бағынбай,
бұлқынады жыр-тұма.

Қара күздің 'кпегі,
қарашаның суығы-ай!..
Қара бұлтты к'ктегі,
бара жатыр қуып Ай.

Жаным – к'ктем, сұрқым – күз,
аңыраған құндақпын.
«Ішім – жалын, сыртым – мұз...»
%зіме-'зім жұмбақпын...

***
Кінәрат бар ма ісімде,
анығын айтшы, ботам-ай?!

к�лдеріме құс қонып,
тауларыма тіл біткен.

Жасын тілеп, тауды асқам,
арман іздеп б�ктерден;
қалам ұстап, әу бастан
отсыз жырды жек к�ргем.

Ойым...
Санам...
Тынымсыз...
Жыр іздегем қыс, қардан;
сарыала таң, түн үнсіз,
іздеп күнім қысқарған.

К�ктем туып, жылғалар
дем берген жер жүзіне,
тіліп к�кті тырналар
тіл бітірген күзіме.

Күй тербеген к�к түнім,
күтіп үміт таңдардан.
Nтті уақыт... Nтті күн...
Қыр басында қалды арман...

Nртіменен жүректің
үзіп түннің к�генін;
құшағында бір оттың,
�лмеу үшін �леңім...
Күйіп-жанып келемін!

ҚОЗҒАЛЫС 

Қатем жоқ демен... Пендемін!
Пендемін сатқан еңбегін:
Бірде ұтып, бірде ұтылып,
�мірдің жүгін теңдедім.

Қуандым, неше �кіндім,
жұбандым, неше бекіндім.
Құладым...
Тұрдым...
Сілкініп
«Еңбек» деп жүріп, жетілдім.

Сырына сүңгіп жер-к�ктің,
Ойменен түнді тербеттім;
дүлейі қалың ортаның
сүлейі болып ер жеттім.

Тізгіндеп с�зді, шырағым,
шабыттың мініп пырағын,
тілдесіп түнде к�кпенен
Тәңірден Nлең сұрадым.

Сұраумен жылдар озды алыс,
атылды Айға С�з-Барыс,
Уақытпен бірге ұшты алға,
тамырдағы ыстық қозғалыс.
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«Қисайған жағы түзеліп,
Кененің ісі ж�нделген.
Қоқаннан ауған к�п Дулат,
Қарағаштай ел келген.
Мәмбеттің ұлы Байзақ,
Балқожа,Медеу ер келген.
«Жауың қайда? 

Мен – жолдас» деп,
Хан Кенеге дем берген» деген жыр 

жолдары айғақтайды. Байзақ датқа 
бабамыз Қоқан ханының аталығы 
�лімқұлдың бұйрығымен 1864 жылы 
Шымкент қаласында үш зеңбіректің 
аузына тірідей байланып атылды. 
Бүтін қалған бір бармағын туыстары 
Талас �зенінің жағасына әкеп жерледі. 
Оқ шашқан дзоттың  амброзурасын 
тарихта бірінші  болып кеудесімен 
 жауып, ел намысы үшін жас  жанын 
пида еткен Кеңес Одағының  Батыры 
А қ а д і л  С у х а н б а е в  с о л  � ң і р д е , 
Түймекент ауылында Талас �зенінің 
жағасында туған.

Күні кеше Таразда қылмыскердің 
жолын б�геп, жарылғышты кеудесіне 
жарып әріптестерін, ел-халықты 
қорғап қалған жаужүрек, «Халық 
қаһарманы» Ғазиз Байтасов та осы 
ауданның тумасы еді. 

Елге  аман-есен оралған хас 
 батыр Бауыржан Момышұлы да қан 
майданға осы Таластың суына бетін 
жуып аттанған. 

Бүгінгі  күні  Байзақ ауданы-
нан Еңбек ерлері мен  батырлар, 
Халық қаһарманын қосқанда 30-дан 
аса тұлғаның омырауына жұлдыз 
тағылып, Олимпиаданың тұңғыш 
чемпионы Жақсылық Үшкемпіров 
және т�рт генерал шығыпты.

Аудан к�лемінде алдыңғы қатарлы 
онжылдық орыс-қазақ мектебі ашы-
лып, Каралевка, Диқан,  «Красный 
звезда»,  Кеңес, тағы да шалғай 
ауылдардың балалары келіп білім 
алды.  Малшылардың балалары 
 жатып оқитын онжылдық мектептің 
 интернаты 1960-1980 жылдарға дейін 
дүрілдеп жатты. Біз тұратын Сары 
Барақ б�лімшесі орталық  болып 
тұрғанда да,  интернат жұмыс  жасап, 
м а л ш ы л а р д ы ң  б а л а л а р ы  с о н д а 
тұрды. Менің әкем Мұстафа соғыс 
ардагері, зейнет  жасында  болса да 
а у ы л  а қ с а қ а л д а р ы ,  м а л ш ы л а р 
келіп, сәлем беріп, ер-тұрмандарын 
ж�ндетіп, шаштарын алдырып, үйдің 
жанында жиналған ауылдың үлкен-
кішілері, мәре-сәре болып жататын. 
Сол ақсақалдардың ішінде алдыңғы 
қатарлы шопан К�пен Жанқұлиев 
ақсақал да бар еді.  

Интернатта  5-6-сыныптамыз. 
«Бір   домбырашы бала  келіпті» 
деп оқушылар мен ұстаздар айтып 
жүрді. Бүр күні ол баланы іздеп, 
жатағына бардық. Қолында басы 
о ю л ы  қ ы м б а т  д о м б ы р а с ы  б а р , 
«Келіншек» күйін тартып отыр екен. 
Жанында таңырқап біраз отырдық. 
Ол уақытта домбыраның қат кезі. 
�кемнің �зі қолдан шапқан қалақ 
домбырасы бар, сонымен үйреніп, 
қолымыз икемге келіп қалған. Ал 
жаңағы баланың домбырасы мүлде 
б�лек. Сол уақытта  домбыраның ең 
жоғарғы бағасы 8 сом, болмаса 12 сом 
тұрады. Сабақтан шыға салып жатаққа 
бару әдетке айналды. Күйші балаға 
барамыз. С�йтіп, жаңағы баламен 
табысып, домбыра үйрене баста-
дым. «Келіншек», «Кеңес» күйлерін 
тартып, кейде әнге де барыңқырап 
қоямыз. Домбырасының бағасы бізге 

қызықтау, �йткені анандай түрлі ою-
лармен �рнектелген домбыра сирек 
кездеседі. Бір күні әкесі келгенде 
сұраған болуы керек, бізге  бағасы 22 
сом тұратынын айтты. Келесі жолы 
келгенде әкесін к�ріп қалдым, ол 
кісі менің әкеме келіп шаш алдырып, 
мен басына су құйып бергем. Барып 
сәлемдестім. «О, ұстаның баласы, 
қалың қалай, ақсақал күйлі ме?» деді. 
Бірақ аты есіме түспеді. Баласынан 
сұрауға ұят, әкеме келіп сұрап едім, 
келіп жатқан к�птің қайсысын есіне 
сақтасын, есіне түсіре алмады. Шіркін, 
тағы бір келсе деп жүргенімде, араға ай 
салмай жаңағы кісі келіп, әкеме ер-
тұрманға тапсырыс беріп, тағы шашын 
 алдырды. Ана кісі кеткесін жалма-жан 
әкеме  барып, «�ткендегі домбырашы 
баланың әкесі осы кісі, аты кім бұл 
кісінің?» дедім. «Е, шырағым, бұл 
атақты жылқышы болған, қазір қой 
бағады, есімі – К�пен» деді. «Баласы 
домбырашы, аты Алтынбек менің 
 досым» деп, мақтанып қойдым әкеме. 
Онда мен гармошка, мондалин тарта-
тынмын. Сол бір кезеңде Алтынбек 
екеуміз  алмасып, кезектесе домбыра, 
мондалин ойнап, �нердің алғашқы 
қадамына аяқ басқан едік. 1970 
жылдары орталық, бірінші б�лімше 
Тегістікке ауысып, онда онжылдық 
үлкен үш қабатты мектеп ашылып, 
Алтынбек, Қасқырбай бәрі сондағы 
интернатқа кетті. Қатар оқыдық, 
Қасқырбай 6-7-сыныптан бастап �лең 
жазып, алдымен  «Пионер» газетіне, 
сосын аудандық «Село жаңалығы», 
о д а н  о б л ы с т ы қ  « Е ң б е к  т у ы » 
газеттеріне �леңдері шығып, абы-
ройы асқақтап, мектептің алдыңғы 
қ а т а р л ы  о қ у ш ы л а р ы  қ а т а р ы н а 
қосылды.  Алтынбек домбыра тар-
тып, гитара ойнағанда қолы-қолына 
жұқпайтын шебер �нерпаз болды. 
Мектеп қабырғасында бізді �нерге 
баулыған ән-күй сабағының ұстаздары 
баянист Балтабай Үмбеталиев, әнші 
апайымыз Мейрамкүл Үмбеталиева 
болды. Алтынбектер 3-б�лімше Чапа-
евта тұрады. Жаз айы сабақ бітісімен, 
үш ай демалыста мектептегі бала-
лар, үлкен-кіші түгелімен ауылда 
жүзім байлауға шығамыз. Қыркүйек 
шыға  6-сыныптан 10-сыныпқа 
дейінгілер түгел жүзім жинауға бара-
мыз. Жиын-терін бітісімен ауылда 
сабантой, шат-шадыман к�ңіл күй. 
С�йтіп, мектепті аяқтап  әскері бар, 
оқуға түскені бар, бәріміз жан-жаққа 
 тарай бастадық. Алтынбек Таразда 
оқыды. Мен әскерден соң, Алматыға 
оқуға кеттім. Той-томалақтарда бас 
қосамыз. Бір келгенде Алтынбектің 
ү й і н е  қ о н а қ қ а  б а р ы п  о т ы р ы п 
 8-сыныпта оқитын інісі �зімбекті 
к�рдім. Ер жете бастаған �зімбек 
те, �лең жазып, ағасы Қасқырбайды 
ұстаз тұтып, қолынан қалам-дәптерін 
тастамайды екен. �зімбектің поэзияға 
құштарлығын алғаш ағасы Қасқырбай 
оятқан. �кесі К�пен ақсақал да, 
анасы Аманкүл  заманында жақсы 
�нерпаздар болғанын ауылдағылар 
айтып отыратын. Үлкен әкпесі  Науат 
ауылдағы Халық театрында әнші 
болды. 

Алматыда  ауылшаруашылық 
институтының студентімін. 1981 
жылы Мамыр айында  ауылға кел-
сем  Алтынбек  �зімбекті  Ауған 
жеріне әскерге алып кеткенін айтты. 
 Алладан аман келсе екен деп тіледік. 
1983 жылы  күзде �зімбек әскерден 

аман-есен келіпті, үйге келіп аман-
дасты. Ауғанның аласапыраны ерте 
есейткені жүзінен к�рініп тұрды. 
Шашына ақ кіріп, �з қатарынан егде 
тарта  бастапты. Кейіннен Таразға 
ауысып, �нер  азаматтарымен  араласа 
бастады. Мен 1984 жылы Алматы 
ауылшаруашылық институтын бітіріп, 
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ау-
даны, Қаракемер ауылына қызметке 
кеттім. �зімбек әл-Фараби атындағы 
қазақ ұлттық университетінің студенті 
атанды. Алматыда жиі кездесетін 
болдық. Ағасы Алтынбекпен он-
дай араласа алмап едім, �зімбек 
туған інімдей болды. Мені іздеп 
Қаракемерге келіп, менің алма, жүзім 
бригадамды, бау-бақшаларымды ара-
лап, сыр шертісіп, одан ҚазГУ-ге 
оның оқу орнына келіп, бірге зачетта-
рын тапсырып, шат-шадыман болып 
жүретінбіз. Сонау 80-жылдардың 
соңына қарай айтыс аламаны ба-
сталып, 90-жылдардың басында ел 
күйзеліп, айлап-жылдап айлық алмай 
ел тығырыққа тірелгенде, ұлт жана-
шыры Жүрсін Ерман рухани қолдау 
жасап, айтыстың к�шін түзеді. Бұл 
– �зімбектің айтыс аламанына атой-
лап кіріп, ақ алмастай жарқылдап 
елдің сүйіспеншілігіне б�ленген кезі. 
�зімбектің бапкері болып, айтыстағы 
небір қызықты жеңістерінің   куәгері 
болған едім. �зімбек нағыз шаппа-
шап, суырып салма ақын еді. К�п 
к � р е р м е н  � з і м б е к т і ң  � н е р і н е 
тәнті болып, тіпті кейбірі �зімбек 
үшін айтысқа келеді десек, артық 
айтқандық емес. Бірде торғайлық 
ақын қыз  Жадыра Құтжановамен 
айтысқа түсіп, Жадыраға әзілдеп 
аузындағы алтын тісін тілге тиек етті. 
Сонда Жадыра:

«Алтынға жігітімнің к�зі түсті,
Үкідей үлбіреген мені к�рмей» деп 

�зіне к�ңіл аудармағанына назданып, 
�зімбекті тығырыққа тіреді. Қазылар 
алқасы: «Ұтылды, тоқтатсын» деп әмір 
берді. Сонда �зімбек:

«Бүкіл ел сынап отыр қос құлынын, 
Жадыра естілмейді достық үнің,
Атыңды мен �леңге қалай қосам, 
Қызға лайық болмай тұр қос 

бұрымың» деп Жадыраның  шашын 
шолтитып кесіп тастағанын  айтып, елді 
риза етті. Ол жазып алып  дайындалу 
(загатовка) деген нәрсені білмейтін. 
Шынайы, шаппа-шап айтысатын. 
Сондай-ақ қолы ашық, дос-жаранға 
деген құрметі ерекше еді. �зекеңде 
қытымырлық, «�зімде ғана болсын» 
дейтін пендешілік жоқ еді. Нағыз 
сұңқар еді. 1988 жыл қыс мезгілі, Қаңтар 
айы  болатын. Мен Еңбекшіқазақ 
ауданы,  Жарсу совхозының бас агро-
номы қызметіндемін. Келіншегім 
Роза бірінші ұлымызға аяғы ауыр, 
ай-күні жетіп отырған. К�рші Түрген 
мал совхозының басшысы Ғабиден 
Нұртаев, т.б. азаматтар қонаққа келіп, 
сол күні ақын �зімбек пен әнші 
Рымтай Б�десов үйге келе қалсын. 
Үйде ұлан-асыр той болды. Ғабиден 
ертеңіне Түрген қой совхозының 
� з і  б а с қ а р а т ы н  Қ а п ш а ғ а й д а ғ ы 
б�лімшесіне бізді қонаққа шақырды. 
Түс ауа, ақын, әншіні к�лігіме салып 
алып Қапшағайға тарттым. Біз бара 
жатқанымыздан б�лімшелердегі мал-
шылар құлақтанып, «�зімбек ақын 
келді» деп  түгел жиналып, Ғабиден 
кездесу ұйымдастырып, үлкен концерт 
беріп, малшылар мәре-сәре болды. 
Ертеңіне қайтайық  десек, Қапшағайға 

Атап айтқанда, Достық үйіндегі 
ұйымдастырылған әртүрлі  іс- ша ралар 
ұ л т т а р  а р а с ы н д а ғ ы  т а т у  л ы қ т ы 
нығайтып, береке-бірлікті бекем-
деп,  достық қарым-қа  тынасты 
қалыптастыруға, әр ұлттың мәдениетін 
сақтауға к�мек тесуді мақсат етеді. 
Сонымен бірге этнос �кілдерінің 
мемлекеттік тілді үйренуіне қолайлы 
жағдай жасап, мемлекетті құраушы 
қазақ халқының салт-дәстүрін, әдет-
ғұрпын, т�л мәдениеті мен тағы-
лымды тарихын білуге қол ұшын 
беруге бағытталған.

Берекесі мен бірлігі жарасқан 
Достық үйінің  сәнді  ғимараты 
2008 жылы қолданысқа берілген. 
Облыстық ҚХА-ның «Достық үйі» 
коммуналдық мекемесі 2015 жылы 
«Алматы облысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Достық үйі 
– Қоғамдық келісім орталығы» болып 
қайта құрылды. Ондағы мамандардың 
мәліметінше, бүгінде ғимаратта 
ортақ шаңырақ аясында 20-дан астам 
этно-мәдени бірлестіктердің кеңесі, 
облыстық ҚХА хатшылығы, медиация 
кабинеттері мен «Ұлағат» ақсақалдар 
кеңесі, «Бірлік» жастар қауымдастығы 
нәтижелі жұмыс атқаруда. Аналар, 
Қоғамдық келісім кеңестері мен 
жетекші журналистер, «Парасат» тіл 
жанашырлары клубы және тілдерді 
оқыту орталығының жұмысына 
жетісулықтар риза. 

Алматы облыстық ҚХА жанын-
дағы ғылыми сараптамалық топ 
о б л ы с т ы қ  Қ Х А  қ ұ р ы л ы м ы н ы ң 
консультативті-талдау органы. Топ 
құрамында қарым-қатынас салаларын 
зерттеумен айналысатын заңгерлер, 
этнологтар мен тарихшылар, фило-
софтар және психологтар жұмыс 
істейді. Аталған топтың қызметі – 
ҚХА-ның Қазақстан қоғамындағы 
ынтымақты нығайтудағы саяси 
және азаматтық институт есебіндегі 
маңызын күшейтуге  ықпалдасу 
мен жалпыұлттық ынтымаққа қол 
жеткізу. Сондай-ақ мұндағы негізгі 
міндеттер облыстық ҚХА қызметіне 
мемлекеттік, этносаяси бағыттағы 
�зекті мәселелерде ғылыми-сарап-
та малық қолдау к�рсету және кон-
фессияаралық қатынастардағы 
ғ ы л ы м и - з е р т т е у  ж ұ м ы с т а р ы н 
үйлестіру. 

2011 жылы Қазақстан Республика-
сында «Медиация туралы» Заң 

қабылданып, Елбасы Қазақстан 
халқы Ассамблеясына осы инсти-
тутты  дамытуды жүктеген бола-
тын. Аталған тапсырмаға сәйкес, 
әр �ңірде медиация орталықтары �з 
жұмысын жалғастыруда. Мәселен, 
қазір  Алматы облысында 60-тан 
астам медиация кабинеті ашылып, 
283 кәсіби емес және 25 кәсіби 
 медиатор жұмыс жүргізуде. Облыстық 
ассамблеяның ұйымдастыруымен 
«Медиация негіздері» тақырыбында 
шеберлік  сыныптары, «Этносаралық 
медиативтік біліктілік» және «Даулар 
мен жанжалдарды реттеуге арналған 
медиация негіздері» атты семинар-
тренингтер жиі �ткізіліп тұрады. 
Осыған дейін аймақтағы 17 аудан, 3 
қалада және Достық үйінде облыстың 
ҚХА жанында 21 медиация кабинеті 
ашылса, бұған қоса аймақтағы соттар 
жанында тағы 47 медиация кабинеті 
жұмыс істейді. Олар түрлі жанжал-
дарды дер кезінде шешуге барын 
салады. Мысалы, 2019 жылы  жалпы 
медиаторлар дың атсалысуымен 1300-
ден аса жанжал оң шешімін  тапса, 
оның 571-сі кәсіби, 758 жанжал 
кәсіби емес медиаторлардың к�ме-
гіне жүгінген. Бұл бұрынғы жылдың 
қорытындысымен салыстырғанда 
300-дей дау-дамай к�п қаралып, 
және  50-ден астам іс-шара артық 
�ткізілгенін к�рсетеді.

Алматы облыстық Қоғамдық 
к е л і с і м  к е ң е с і н і ң  т � р а ғ а с ы 
 О р а л б е к  Ж а қ и я н о в т ы ң  а й т у -
ынша, қазір аймақтағы қоғамдық 
келісім кеңестерінің саны 420-дан 
 асады. Оның ішінде, 1 облыстық, 
20 аудан дық және қалалық, қал-
ған дары ауылдық деңгейде және 
ірі кәсіпорындарда жұмыс істейді. 
Солардың �німді жұмысы нәти-
жесінде облыс аумағындағы қоғамдық 
келісім кеңестері бүгінгі күнге дейін 
100 мыңға жуық адамды қамтыған 
әртүрлі деңгейдегі 1893 іс-шара 
�ткізген. Осы мезгілде 2181 �зекті 
мәселе қаралып, оң шешімін тапқан. 

Қорытып айтқанда,  �ңірдегі 
Достық үйі – Қоғамдық келісім орта-
лығы тарапынан атқарылған әрбір іс 
ұлт бірлігінің ұйытқысы. Сон дықтан 
мұндай игілікті жұ мыстар бұдан былай 
да �з жал ғасын таба бермек.

Айдын К�ЛІМХАН
Алматы облысы

Хакім  Абайдың 175 жылдық 
 ме рей тойына тарту ретінде қолға  
алын ған шара �те жоғары деңгейде 
ұйым дастырылды. 

  Байқаудың мақсаты – Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай 
және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласындағы рухани бағыттарды 
жүзеге асыру, қазақ тілінің к�ркемдік 
ерекшелігін, бай с�здік қорды наси-
хаттау, Абай �леңдерін мәнерлеп оқу 
арқылы қазақтың к�ркем әдебиетіне 
деген жастардың ықыласын арт-
тыру.  Абай мұраларын �зге ұлт 
� к і л д е р і н і ң  ж а с т а р ы  а р а с ы н д а 
 насихаттау мақсатында �ткізілген 
байқауға қатысқан �рендердің еңбегі 
зор. Себебі мемлекеттік тілге деген 
құрмет, кітап оқу мәдениетін жандан-
дыру, ұлтаралық татулықты нығайту, 
ұлтымыздың тарихын, әдебиетін, 
мәдениетін танып-білуге ықпал 
жасаған жастардың бүгінгі беталысы 
к�пшілікті қуантты. 

Облыс бойынша �ткен байқауға 
31 үміткер қатысты.  Барлығы Абай 
мұрасын жетік меңгергенін к�рсетіп, 
к�птің ыстық ықыласына б�ленді. 
Талдықорған қаласының №2 орта 
мектептің 9-сынып оқушысы  Сраждин 

Файзуллаев, №28 IT мектеп-лицейдің 
10-сынып оқушысы  Владислав 
Филькин және №12 орта мектеп-
гимназиясының 9-сынып оқушысы 
Маргарита Нагаева жеңімпаз атанды. 

А б а й  � л е ң д е р і н  м ә н е р л е п 
оқыған жеңімпаздар дипломдар мен 
 арнайы сыйлықтармен марапат-
талды. Жеңімпаздарды дайындаған 
жетекшілерге Алғыс хат тапсырылды. 

Д.М�КЕН
Алматы облысы

жете берістегі күре жолдың бойындағы  
к�пірін сел  шайып кетіпті. «Екі күнде 
ж�нделеді» деп сондағы басшылар бізді 
жібермеді. Не керек, малшылар үш-
т�рт үйден бірігіп, қонаққа шақырып, 
үш күн сонда кездесу концерттер 
�тті.  Кезек жылқышылар  ауылына 
келіп, олар арда емген тай сойып, 
құрмет к�рсетіп, �зімбек пен Рымтай 
�нерлерімен таңды таңға жалғастырып 
еді. Таң ата жылқышылар ауылындағы 
рацияға мені шақырып тұр, барсам 
келіншегімнің босанғанына екі күн 
болған. Алматыда  перзентханада 
екен.  �зімбек,  Рымтай үшеуміз 
жолға шықтық. К�пір әлі бітпеген, 
жүз шақырым Комсомол совхозы 
жағынан айналып �тіп, Алматыға 
әупірімдеп жеттік. Алматының  № 
 1-презентханасында келіншегім 
ұлымды құшақтап терезеден қарап 
тұр. �зімбек пен  Рымтай  «мандарин» 
деп бір с�мке апелсинмен шатас тырып 
келіншектерге күлкі болған жағдайы 
бар.  Уақыт сырғып �тіп  жатты. 
Алланың қалауымен �зімбектің 
абыройы асқақтап, ақындығын ел 
 мойындап, атағы Алты Алашқа та-
рады. �нші, термеші ағамыз Аяз 
Бетбаевтың мақам-саздары �зімбектің 
беделіне бедел қосты. Мына шеті 
Түркия, Қытай, Моңғолия, Nзбекстан 
қазақтарынан шақырулар алып, 
іссапарлармен ел аралап, даңқы 
дүрілдеді. Елдің сүйіктісіне айналған 
�зімбек аңызға айналды. Оның айтқан 
мақам-саздарын жас ақындар айтып, 
әзіл с�здері елге тарап жатты.

2000 жылдары мен әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетіне 
қызметке ауыстым. Ақын Бекжан 
�шірбаев, Бақыт Жағыпарұлы бәріміз 
жақсы араласамыз. 2002 жылдары 
�зімбегім келіп, ҚазГУ-дегі оқуын 
аяқтап, ақын Ермек Жұматаев бәрі 
бірге дипломдарын алды. 2003 жыл. 
«�зімбек ініңіз науқас екен» деген 
суық хабар маған да жетті. Бірден 
Алтынбекке хабарласып, Таразға 
тарттым. �зімбек госпитальда  жатыр 
екен, Алтекең жанында. К�ңілін 
сұрап кірдім. «Ассалаумағалейкүм, 
нар Кемпірбай» болып жатырмыз аға» 
деді. Бас дәрігерге барып �зімбектің 
жағдайын сұрап, біраз әңгімелестік. 
Жағдайының ауыр екенін айтты. 
Палатаға келдім. �зімбек еш саспас-
тан: «Дәрігер не деді, Қошеке?» деп 
басын к�терді. «Ауғанның әсері, 
тағы да басқа майда-шүйделер бар 
екен, жақсы боп кетеді» деді деп 
�зімбектің к�ңілін ауладым. Алланың 
салғанына амал бар ма, ішім сезсе 
де сыр бермеуге тырысып бақтым. 
Бір кезде �зімбек: «Қошеке, мені 
Алматыға алып кет, мұнда ешнәрсе 
бомайтын сияқты» дегені есімде. 
Сол уақытта дәрігері келіп, «сіздер 
бұл кісіні к�п мазаламаңыздар» деп 
дәрілерін сала бастады. Біз амал-
сыз қоштастық. Күзге салым ағасы 
 Алтынбек  Алма тыға кардиологиялық 
орталыққа алып келді. Компози-
тор Қалдыбек Құрманәлі бастаған 
азаматтар жанұшырып жүгірді . 
�пкесі Мейізгүл мен Алтынбек үнемі 
 жанында болды. Керек-жарағын 
жеткізіп тұрдым. Бір күні үлкен 
 балам Дулат екеуміз бардық. �зімбек 
қуанып, «сен Дулатпысың, сен туарда 
біз Қапшағайға барамыз деп, к�пірді 
су шайып үш-т�рт күннен кейін 
әрең жеткеміз» деп жылы  жымиып 
баламның бетінен сүйді. Сол кезеңде 
«К�шпенділер»  киносы  басталып, мен 
конкурстан �тіп, киноға түсе баста-
дым. Күнде кеште �зімбекке келемін. 
Кинодан шыға алмай күн аралатып 
келсем, дәрігер �зімбекті, Таразға 
алып кеткенін айтты.  Жалма-жан 
 телефон шалдым, пойыз Отарға 
қоқтап тұр екен, телефонды Алтынбек 
алды да �зімбекке берді. «К�ке, сізді 
мен қатты құрметтеймін, аман-сау 
болыңыз» деп қысқа қайырды. Ар-
тынша үш-т�рт күннен кейін �зімбек 
«Алланың  аманатын тапсырыпты...» 
деген суық хабар жетті. Қайран, 
�зімбек... Дәуір болған және тәуір 
болған, �зекем!

«Тағдыр» деген с�зде қаншама 
құпия жасырынған.  Nз  уақыты 
жеткенде ол патша ма, батыр ма, 
ақын ба, кім болса да құдіреті күшті 
Алланың құзырына �теді. 2007 жылы 
ауылымыздағы Бақытжан �міров 
басқаратын шаруа қожалығы алғаш 
« � з і м б е к »  а т ы н д а ғ ы  а қ ы н д а р 
 айты сын және жас ақындардың 
жыр мүшәйрасын ұйымдастырды. 
Ол іс-шара бүгінде аудан, облыс, 
 рес публика к�лемінде жалғасуда. 2008 
жылы Алтынбек Алматыға  арнайы 
келіп, �зімбекке к�ше алғысы кеп 
жүргенін айтты. Ауған соғысы арда-
герлері ұйымдарының «Қазақстан 
Ардагерлері» қауымдастығы т�рағасы, 
Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл 
мырзаға барып ақылдастық. Құжаттары 
әзірленді. Осының нәтижесінде аудан 
орталығынан к�ше беріліп, ауылдағы 
�зі оқыған  Чапаев орта мектебінің 
атын �зімбек Жанқұлиев атындағы 
орта мектеп деп ауыстырды.

Асылым-ай, қара жердің қойнына 
қалай ғана сыйып жатыр екенсің...

Зарлы ҚОЙШЫҒҰЛ (Қошан) 
МҰСТАФАҰЛЫ,

 халықаралық Ж.Жабаев атындағы 
сыйлықтың лауреаты, 

«Құрмет» орденінің иегері

«Әркімнің туған жері – Мысыр шәрі» 
десек, біз туған өңір Жамбыл облысы, 
Байзақ ауданының Шахан ауылы, 
қарт Таластың бойында Мойынқұм, 
Ұланбелдерге асатын құм жотала-
рымен иінтіресіп жатыр. Таластың 
мөлдір суы, құмнан соққан саф 
саумал ауа, даланың керім табиғаты 
кімді болса да қызықтырмай 
қоймайды. Осындай көркем жерде 
Ауған соғысының ардагері, бүтін бір 
дәуір болған дауылпаз ақын Әзімбек 
өмірге келген еді. 

Берекелі елдің іргесі бекем. Кешегі батырлар мен әулиелер мекені аталған 
жер жаннаты – Жетісу дәл қазір тұрақтылық пен татулықтың тал бесігіне 
айналған. Оған Алматы облысындағы Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қосып отырған үлесі зор. Бүгінде киелі Жетісу жеріне жүзден аса ұлт пен 
ұлыс ірге тепкен. Оларға облыс орталығы Талдықорғандағы Достық үйі 
құрамындағы 70-тен аса этно-мәдени бірлестік өкілдері барлық қолдауды 
кеңінен сезінеді десек, артық болмас. 

Алматы облысы әкімдігі мен «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық 
 филиалы, облыстық Тілдерді дамыту басқармасы және  облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының қолдауымен «ОРТАҚ АБАЙ» атты  өзге ұлт өкілдері 
жастарының арасында көркемсөз оқу байқауы өтті.

�зімбек тақыр жерден шыққан 
ж о қ .  А қ ы н н ы ң  а р ғ ы  к е з е ң д е г і 
қаһарман аталарын айтпағанда, 
бүгінде бүтін бір  ауданға есімі 
берілген Байзақ Мәмбетұлы кезінде 
Оңтүстік �ңір Қоқан хандығының 
құзырында қалғанда Қоқан ханы 
Құдияр озбырларының халыққа 
салған салықтарына, сонымен қатар 
қыз салығына қарсы тұрған ержүрек 
тұлға. Қоқандықтарға да, орыс отар-
шыларына да қарсы күресте Кенесары 
ханның үзеңгілес серігі болған. Оны 
Хан Кененің жан серігі Нысанбай 
жыраудың:

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

БАЙҚАУ

Ұлт бірлігінің ұйытқысы

Үздіктер марапатталды
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ШАРА

Е.Рамазановтың серіше әуелете ән салу жағы 
басым түсіп, кейіпкердің сал-серілік беделіне 
мастанып, қарсыласының сүйегінен �тер 
кекесін с�здерді оқша жаудыра алатын мінезін 
ашып к�рсетсе, екінші актеріміз �.Иманғалиев 
ақын жанына тән нәзік лирикалық тұсын 
д�п жеткізген. Ақанның Құлагерге деген 
 махаббатын, қапыда айрылған жан серігімен 
қоштасар сахнасындағы  «Бай-байлата» егілген 
сахнасы к�рерменнің сезім қоңырауын қаға 
білді. Ал Е.Рамазановтан ол сезімдерді, 
Ақанның табиғатына сай сезімтал болмысты 
к�ре алмағанымызды жасырмаймыз.

Б�рік астындағы б�рі – Батыраштың 
бейнесін Рахман Омар мен Руслан Ахметов 
сомдады. Бірінші құрамдағы актердің  ойыны 
нанымдырақ шыққанын, Р.Ахметовтың 
ойынында әлі де болса шикілік бар екенін 
байқадық. Сонымен қатар ел Құлагер жаққа 
�ткенде, «Берместен бес жыл бәйге келе 
жатқан, бәйгені осы аста да берем дей ме?!» деп, 
қызғаныштан ызаға булыққан жігітті (актер 
Е.Күншібаев, Д.Манаков) Батыраш ішіндегі 
аласы деп қабылдадық. Сырты жылтыраған 
беделді жуанның іштарлығын б�лек кейіпкер 
ретінде к�рсеткен режиссер шешімі бұл тұста 
да ұтымды жасалған.  

С п е к т а к л ь д і ң  н а ғ ы з  қ ы з а р  ш а ғ ы , 
темпорит мін жеделдетіп,  к�рерменге 
 ерекше энергия сыйлайтын сахнасы – 
бәйге. Мың үш жүз жылқы шаңын к�кке 
к�терген аламан  доданы режиссер ерекше 
рухты  сарында әсерлі жеткізген. Бәйгеге 
түскен арғымақтарды сомдаған к�пшілік 
 сахна актерлері жоғарыдан арқанға байлана 
түсетін тұяқтарды екі қолына алып,  домбыра 
мен дауылпаз араласқан динамикалық 
әуеннің ырғағымен сахнаны топырлатты-
ай кеп.  Басында баяу, кейін жылдамдық 
қоса, одан кейін бірінен-бірі озбаққа үдей 
түсетін  шабысты, аламан бәйгені – топыр-
лап жүгірмей, бір орында тұрған актерлер 
әрекетінен-ақ анық сезінгенде делебесі 
қозбаған к�рермен болған жоқ. Спектакльдің 
ең ұтымды, ең сәтті жасалған к�ркемдік 
шешімдері осы сахнада салтанат құрды.   

Осы жерде ерекше мақтауға тұрарлық 
к�пшілік  сахнада жүрген актерлердің 
ансамбльдік бірлігін айтпай кетуге болмас. 
Сахналық серіктесін сезуде, әртістері жеке �зін 
к�рсетуге емес, бір жұдырыққа бірігуде – бұл 
труппа расында үздік. Барлығының фактура-
лары мінсіз болмаса да, �здерімен замандас 
�зге театрлардағы сұңғақ бойлы, кең иықты, 
талай сымбатты «іші бос» актерлердің алдын 

орай алатындай талантты жастардың сахнаға 
жанын бергенін к�ріп, сүйсінесің. Хорео-
граф �ділет Тәменов қойған композициядан 
синхрондылық қана емес, әр шабыс, қимылды 
жасағандағы к�рерменге жеткізген энергияла-
рын сезіндік.

Поэмадағы  негізгі үлкен психологиялық 
тартысқа құрылған сахна – қастандық 
екені бәрімізге мәлім. Бәйгеде бірінші келе 
жатқан жүйрікті шалып, қасақана әрекет 
еткен дұшпан ниеттердің болуы – �мір заңы. 
Психологиялық әрекет пен философиялық 
терең толғанысқа толы сахнаны режиссер 
Құлагерді атып �лтіру арқылы шешкен. 
Мылтықтың дауысы шығып, жоғарыдан 
қып-қызыл тағалардың жаңбырша жауғаны 
– режиссердің символикалық шешімі. Ол ала-
ман бәйгеден сыбағасын ала алмай арманда 
кеткен Алаш арыстарының қиылған ғұмыры, 
т�гілген қаны мен үзілген әнін Құлагердің аты-
луымен жеткізген. Алайда  поэма оқиғасына 
астыртын жатқан осы идея бір сағат ішінде 
толықтай ашылды деу қиындау. Құлагердің 
Мағжан, Сұлтанмахмұт �леңдерін оқығанға 
дейінгі осы әрекетке әкелер �су динамикасын 
к�ре алмағанымыз �кінішті. Құлагердің �лімі 
сәуледей жалт еткен сәтке құрылғаны бір 

жағынан дұрыс шығар. Алайда шарықтау шегі 
болған осы сахна әлде де толықтыруларды 
қажет еткендей.

К�ктұйғын – бес жыл бойы бас бәйгені 
бермеген жүйрік. Жуан Батыраш «шаппай 
бер бәйгемді!» деп сеніммен, шалқая бекер 
 айтпайды. Жиылған жұрттың осы жолы да 
әдеттегідей оқ бойы оза шабатын К�ктұйғын 
екеніне күмәндары жоқ. К�ктұйғын жаудың 
аты болғандықтан, оны да антогонист кейіпкер 
деп қабылдау шарт емес. Оны сомдаған 
 актер Ерлан Кәрібаев ойынында р�л  тудыру 
барысында К�ктұйғын мінезін анықтап, 
бейнесін айқындау үшін ұсақ детальдарға 
дейін мән бергені к�ңілге қонымды. Мәселен, 
Құлагермен бірде қалып, бірде оза шауып 
келе жатқан тұсында ешқайда жалтақтамай, 
�зіне бек сенімді бәсекелесіне «шынымен 
жүйрік екен» дегендей, оқта-текте қарап-қарап 
қоюының �зінде К�ктұйғынның қарсыласын 
іштей мойындап келе жатқандығын нақ 
к�рсетіп тұр. Авансценаға шыққан Құлагердің 
артында ентіге шауып келе жатқан қимылдарын 
орындағанда да, Құлагер құлап, оны секіре 
аттап түсіп бәйгені алған шағында да, қалай 
болғанын байқамай, оны қара халықтың 
қоршай әндетіп жатқанына қапа болып, �зінің 
оған лайықсыздығын айтқысы келгендей 

Алматы қаласындағы Мемлекеттік орталық 
музейде «Алтын Орда – қазақ мемлекетінің 
 алтын бесігі» атты к�рме �тіп жатыр. Алтын 
Орданың 750 жылдығына арналған к�рменің басты 
мақсаты – музей қорындағы ХІІІ-ХІV ғасырға 
тән 300-ге жуық ұлттық құндылықтарымызды ел 
 назарына ұсынып, тарихтың тереңіне бойлату, 
Алтын Орда кезеңінің мәдениетімен, тұрмыс-
тіршілігімен таныстыру. Мәселен, Алматы 
облысының Шеңгелді ауылы маңын дағы 
қабірден табылған артефактілер – XIII-XIV 
ғасырдағы Шаға тай әулеті шенділерінің бірі 
– сарбаздың жібектен тігілген сәнді киімінің 
фрагменттері жұртшылыққа алғаш рет ұсынылып 
отыр. 

« X I I I - X I V  ғ а с ы р д а ғ ы  с а р б а з д ы ң  к и і м і , 
қару-жарағы», «XIII-XIV ғасырдағы Қазақстан аумағындағы 
алтынордалық қалалар», «Ұлы Жібек Жолы. Сауда. Импорт 
бұйымдары. Монеталар», «Діндер: тәңірлік, ислам, несториандық, 
зороастризм, буддизм», «XIII-XIV ғғ. Мінәжаттық діни ғимараттар 
сәулеті» атты бірнеше б�лімге б�лініп, рет-ретімен қойылыпты.
Алғашқы б�лімде белдік әшекейлер, қару-жарақ, жебе ұштықтары, 
семсер, қылшан және т.б. артефактілер ұсынылса, одан кейінгі 
б�лімдерде Сарайшық, Отырар, Құйрықт�бе және т.б. қала, 
қалашықтардан табылған археологиялық жәдігерлер, Қазақстанның 
алтынордалық қалаларынан табылған импорт бұйымдарының 
әрқайсысы халқымыздың �ткенінен сыр шертіп, ойға батырады. 

Құнды жәдігерлерімізге үңіліп, тарихтың айқын іздерін к�ргіңіз 
келсе, к�рменің наурыз айының соңына дейін жалғасатынын еске 
саламыз.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Алматы қаласы, Жетісу ауданы №176 балабақшада аналар 
мерекесіне арналған мерекелік шара �тті. Шараның мақсаты 
– баланы кішкене күнінен мейірімге, бауырмалдыққа, үлкенді 
құрметтеуге баулу, оның бойына сүйіспеншілік дәнін егу, анасына, 
әжесіне ілтипатын, бала махаббатын білдіруі арқылы отбасылық 
құндылықтарды нығайту.  

Аталған балабақшадағы «Тұлпар» тобының бүлдіршіндері 
мейрамға барын салып дайындалыпты. Топ тәрбиешілері  Айдана 
Наримбаева мен Эльвира Елеуова �з ісінің кәнігі мамандары екенін 
к�рсете білді. 

Іс-шара барысында балалар түрлі сахналық қойылымдар қойды. 
�н айтты, тақтақтарын оқыды, би биледі. �сіресе, ана үшін баланың 
қашан да бала болып қалатынын к�рсететін сахналық қойылым 
кешке қатысқан аналардың жүрегін тебірентті, к�ңілін толқытты. 

Кеш барысында топтың ұлдары қыздарға және күллі бүлдіршін 
аналарына �з қолдарымен жасаған сыйлықтарын тапсырып, 
үлкендерді марқайтып тастады. 

Ақтан САДЫХАН

«ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – 
 Сатушы) автокөлік құралдарын сату жөнінде аукцион өткізеді, мекенжайы Нұр-
Сұлтан қ-сы, Д.Қонаев к-сі, 4, «Қазмедиа орталығы», 4 қабат, В.4.115 каб-де, 
2020 жылғы 1 сәуірде сағат 11.00-де өтеді.

Аукционға голландтық сату әдісі бойынша келесі автокөліктер қойылады: 
1) Chevrolet Niva, м/н 899ВН01, 2008 шығарылған, VIN X9L21230080239841, 

бастапқы бағасы 2 872 239 (екі миллион сегіз жүз жетпіс екі мың екі жүз отыз 
тоғыз) теңге, кепілдік жарна 95 741, 30 (тоқсан бес мың жеті жүз қырық бір) теңге 
30 тиын, – лот №1.

2 )  V o l k s w a g e n  P a s s a t ,  м / н  2 8 2 В Н 0 1 ,  2 0 0 7  ш ы ғ а р ы л ғ а н ,  V I N 
WVWZZZ3CZ8P012861, бастапқы бағасы 5 190 498 (бес миллион жүзтоқсан 
мың төртжүз тоқсан сегіз) теңге, кепілдік жарна 173 016,60 (жүз жетпіс үш мың 
он алты) теңге 60 тиын, – лот №2.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін ұсыну қажет:
1) сауда-саттыққа қатысуға өтінімді;
2) жеке тұлғалар үшін: төлқұжат немесе жеке куәлік, банктен ағымдағы 

шоттың бар болуын растайтын анықтаманың түпнұсқасын. 
заңды тұлғалар үшін: жарғының көшірмесі, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлік, банктен ағымдағы шоттың бар болуын растайтын анық таманың 
түпнұсқасын. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексе рілгеннен кейін заңды 
тұлғаға бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады;

3) кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжатының түпнұсқасы 
және көшірмесін;

4) заңды тұлғаның өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың түп нұсқасын, 
сондай-ақ заңды тұлға өкілінің жеке басын куәлан дыратын төлқұжат немесе 
құжатты (түпнұсқасы және көшірмесі);

Кепілдік жарна «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» Жауапкершілігі шек теулі серік тестігі 
есебіне енгізіледі: БСН 161240012301, ЖСК KZ416010111000065848 (KZT) 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БИК HSBKKZKX, Кбе – 17, КНП 171.

Голландтық әдісі бойынша сауда-саттық алдын ала жарияланған төмен бағада 
жүреді, қатысушылардың бірі активті жарияланған бағамен алғанға дейін, бірақ 
саудаға койылған активтің минималды бағасынан төмен емес.

Аукционға қойылатын объектілер бойынша ақпаратпен танысу мына мекен-
жай бойынша: Нұр-Сұлтан қ-сы, Д. Қонаев к-сі, 4, «Қаз медиа орталығы».

Өтінімдерді қабылдау ақпараттық хабарлама жарияланған күннен басталып, 
көрсетілген мекен-жай бойынша сауда-саттық басталғанға дейін бір сағат бұрын 
аяқталады, В.4.098 кабинет.

Анықтама үшін телефон: 
8 (7172) 757-309, 757-296, +7 702 209 74 33.

Саундрама жанрының негізін қалаушы 
Владимир Панковтан сабақ алып, түрлі 
экспериментті �з тәжірибесінде іске асырып, 
тіпті алдағы уақытта онымен бірге жұмыс 
істеуді жоспарлап отырған жас режиссердің 
қазақ театрына жағымды �згерістер әкеліп, 
т�л сахна �нерінің заманауи даму тенден-
циясына сай алға жылжу процесіне ықпалы 
зор. Жылына бірнеше премьерасын �ткізетін 
тың і зденістег і  жас  сахнагердің  2020 
жылғы Ғ.Мүсірепов атындағы балалар мен 
жас�спірімдер театрында сахналаған алғашқы 
жұмысы –  «Құлагер» саундрамасы болды. 
І.Жансүгіров дегенде ойымызға бірден орала-
тын «Құлагер» поэмасының инсценировкасы 
талантты режиссердің қолтаңбасында қазақ 
сахнасына алғаш рет жол тартты.  

Ш ы м ы л д ы қ  а ш ы л ғ а н д а  с а х н а н ы ң 
сол жағында Қанатты  қара құс  (актриса 
Гүлбахрам Байбосынова),  оң жағында 
қалжыраған қарт Ақан (актер Сағат Жыл-
гелдиев).  Г.Байбосынованың бұрынғы 
р�лдерінен мүлде �згеше бейнесі к�рерменді 
елең еткізгені анық. Құзғын – к�гершін, 
не аққу емес. Жақсылықтың жаршысы-
нан ауылы алыс екені мәлім. Режиссер 
трактовкасындағы зұлмат  жылдардың 
жаңғырығын жеткізген  жаратылысты сом-
дауда актриса пластикалық қимылдары мен 
дауыс резонаторларын түрліше қолдануы 
арқылы, жалпы күллі  физиологиясымен �з 
р�лін ашуға тырысқандығы анық байқалады. 
Табиғаттың Ақан әніне зар қағып, Ақан әніне 
уанған күйі Қанаттының: «Қара шал қайыңды 
отыр к�леңкелеп, Бір қу бас шал үстінде ілулі 
тұр...» деп т�менгі дауыста айтылған с�здері 
қорқыныш, интрига сезімін тудырады. 

Спектакльді жанды дауыста сүйемелдеген 
«STEPPE SONS» этно-модерн-джаз тобының 
еңбегі орасан. Олар әртүрлі аспаптар және �з 
дауыстары арқылы сахнадағы оқиғаға к�ңіл 
күй беріп отырды. Вокалист – театрдың жас 
әртісі Ерден Жақсыбек. Оның «Маңмаңгер», 
«Шырмауық» сияқты әндерді, мұңлы сезіммен 
астасып жатқан әуендерді орындауы денеңді 
шымырлатып жібереді.

Сахнаны фольклорлық элементтермен 
толтырмай-ақ, жылтыраған декорациясыз-ақ 
дәстүрге бай салтымыздың желі есті, үні естілді, 
бояуы к�рінді. Қойылым сценографы Айдана 
Бисембиеваның режиссерлік интерпретацияға 
сай жасалған сахна сұлбасында артық не 
кем дүние жоқ. Сахна т�ріндегі т�ңкерілген 
жапырақсыз жалғыз ағаш – Ақанның тұсында 
т�ңкерілген дүние мен оның жүдеу жанының 
сұлбасындай.

Сағынайдың асына жиылған халықтың 
драмалық оқиғаға ұсынылған жағдайды 
баян ететін к�рінісін режиссер қызықты 
шешкен. К�пшілік сахнаны құраушылар 
оқиғаны  жамырай жырлап әңгімелемей, 
біреуінің «Арқада  Ерейменді мекен еткен, 
Керейде Сағынайдың болыпты асы» дегеніне, 
екіншісі: «Кімнің, кімнің?» деп сұрап, әлгісі: 
«Сағынайдың!» деп нақты жауап қатып, 
поэмадағы оқиға орнын, атмосферасын 
жеткізеді. Сал-серісін құдайдай құрметтеген, 
алдына асы мен барын тосып, басына к�терген 
қазақтың болмысын астағылардың Құран 
оқылып жатқанына да мән бермей, Ақанға 
есі кете пейілі ауып, онымен бір тілдесіп 
қалмаққа әркім-ақ құмар болғанын қара халық 
р�ліндегілер нақ к�рсете білген. 

Осындай құрметке құдайдың құтты күні 
б�ленген қайыңдай мінсіз, таудай таза жігіт 
Ақан бейнесінің салмағы жеңіл деуге кел-
мес. Бірінші құрамдағы Еділ Рамазанов пен 
екінші құрамдағы Ақан – �сет Иманғалиевтің 
 ойындарында айтарлықтай айырмашылық бар. 

АУКЦИОН ӨТКІЗУ 
ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ 

плакаттық қойылым емес
«ҚҰЛАГЕР» –

кісінеп-кісінеп сала беретін к�ріністе актер 
Е.Кәрібаевтың шеберлігіне тәнті боласың.

Ақанның Құлагері де, қазақтың құлагері 
де с�з етілген спектакльде Құлагер бейнесінің 
терең психологиялық күрделі кейіпкер екені 
мәлім. Сондықтан оны сомдаушы актердің 
ішкі-сыртқы қалып-пішіні, шын жүйріктің 
мінез-бітімін сомдау шеберлігі маңызды р�л 
атқармақ. Құлагердің бейнесін жасау бірінші 
құрамда Мақсат Сәбитовке, екінші құрамда 
Мақсат Рахметке жүктелген. Жүз актердің 
жүз Абайы, жүз Онегин, жүз Гамлеті жүз 
түрлі болатынын білеміз. Алайда кейіпкердің 
негізгі түп-тамыр, бүтін бітім-болмысын ашу 
оның к�кейкесті мақсаты боп қалмақ. Сол 
секілді Құлагерді кейіптеген актер бойында 
құлагерлік адуын шабыс, құлагерлік сенімді 
к�зқарас, құлагерлік асыл мінез менмұндалап 
тұрғаны абзал. Екі актердің де техникалық 
шеберліктері мақтауға тұрарлық. Олардың 
жүгіру, секіру, қарғып түсу секілді сахна 
қозғалысының элементтерін меңгергеніне, 
Күреңбайды сүйрейтін сахнада олардың 
физикалық күшіне де куә болдық. Дей 
тұрғанмен, М.Сәбитовтың Құлагері ішкі 
дүниесінің байлығымен, ақынның суреттеуі 
бойынша «қақпан бел, қалбаңайлы, үңгір 
сағақ, шапса жел, мінсе жайсаң, тұрса селсоқ» 
нағыз асыл арғымаққа тән қасиетімен, 
байсалдылығымен қажет тұсында қашқан 
аң құтылмайтын мінезімен басымырақ түсті. 
К�ктұйғынмен бетпе-бет келген кезде актер 
к�зінен «К�рсетем саған!» деген жабайы, 
жыртқыш менмендік емес, �з бағасын білетін 
асыл текті мінездің ұшқынын к�реміз. Ал 
М.Рахметтің Құлагері – иесінен басқасына 
к�не қоймайтын, қаны тулаған нағыз асау. 
Актер Құлагердің басқаларды шаң қаптырар 
жүйріктігін, намысшыл, �р бейнесін барынша 
к�рсетуге тырысқан. Бұл с�зімізге Құлагермен 
бізді алғаш таныстыратын – Күреңбайдың 
сынайтын сахнасында куә боламыз. 

Жиналған жұрт Құлагерді сынға алып, 
келеке етіп жатқан кезде: «...Жаман сұрқы!..» 
деп, олардың с�зін б�ліп, оқиға алаңына 
қосылатын Күреңбай шал да – шығар-
ма дағы маңызды кейіпкер. Атты бірден 
 танитын атбегі, сыншының р�лін аға буын 
әртіс тері Сағызбай Қарабалин мен Жомарт 
Зейнәбіл сомдады. Салыстырмалы түрде, 
С.Қарабалиннің р�лді ашу жағы басым түсті. 
Күреңбай мен Құлагер арасындағы сахналық 
серіктестік, кейіпкерлердің бір-біріне деген 
қарым-қатынасы олардың к�зқарастары 
арқылы сәтті к�рініс тапты. С.Қарабалин мен 
М.Сәбитов екінші құрамдағы әріптестерімен 
салыстырғанда, үздік �нер к�рсеткенін және 
айта кеткеніміз ж�н.  

Жалпы спектакльді барып к�ргендегі 
сезімді мұндай шимай-шатпағымызбен түгел 
жеткізе алмауымыз мүмкін. Сахнада жүріп 
жатқан оқиғаның спектакль екенін ұмытып, 
қол соға, ысқыра, қиқулап Құлагер жаққа 
шын жанкүйерлік етіп отырған к�рермендер 
к�п болды. Біз де жанкүйерміз. Қазақ  театры 
үшін! Құлагердің қазақ сахнасындағы  шабысы 
оңынан болсын деп тілейміз.

Несін жасырамыз, еліміздегі бірқатар 
ұлттық, мемлекеттік театрларда тапсырыс-
пен қойылған ұлт мақтанышына айналған 
ұлылардың тағдырын насихаттайтын 
к�ркемдік деңгейі �те т�мен спектакльдер 
аз емес. Плакаттық формадағы арзанқол 
қойылымдардың академиялық театрла-
рымызда жүріп жатқан тарихи тұлғаларды 
дәріптейтін спектакльдерден айырмашылығы 
ондағы танымал актерлердің бой к�рсетіп, 
жақсы қаржы жұмсалғандығы ғана.

Т�л сахнамызда жақсы спектакль-
дер жоқ демейміз. «Жетерлік» деп те ауыз 
толтырып айта алмаймыз. Бірақ осын-
дай жаңалықтардан қуат алып, бір сәт кең 
 тыныстап қаламыз. �детте, дем жетпей, кейде 
ентігіп те қалатын сәттер болатынына не 
шара. Не болса да, жақсыға деген болжам бар. 
Арғымағын қолдан жүйрік еткен Батыраш 
болғымыз келмейді. Ақан серідей жүйрігімізге 
сенгіміз келеді. Сенеміз де!

Жансая ТҰРМАҒАНБЕТ,
Т.Жүргенов атындағы 

Ұлттық Oнер академиясының 
студенті

Бүгінгі қазақ 
театрындағы бабы 

мен күйін тауып келе жатқан 
тұлпарлардың бірі – жас  режиссер 
Фархад Молдағали. Режиссердің 

соңғы жылдары қазақ әдебиетінің үздік 
туындыларын инсценировкалауға бет 

бұрғаны ерекше құбылыс. Бұл бір жағынан, 
төл драматургиямыздың ақсауынан, қашаннан 

жыр болған жұтаңдығынан  болса, екінші 
жағынан, қазақ театры үшін төл әдебиетіміздің 

сахналануы – үлкен олжа деп білеміз. 
Республикамыздағы жас режиссерлердің 
барлығының дерлік әлемдік классикаға 

деген әуестігі кең етек жайып  жатса, 
Ф.Молдағалидың жайы басқа. 

Театрсүйгіш қауымның аузында 
жүрген «Фархадтың Қарагөзі» де 

– бүгінгі қазақ театрындағы 
елеулі құбылыс.

Тарихтан тіл қатқан
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